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Praelude.
Nog enkele uren maar, nog énkele uurtjes, en v o o r b i j is de tijd van dolle vrijheid
en vrije dolheid.
Van morgen af moeten weer mannen hun eer en vrouwen hun deugd ontzien.
Van morgen af loopen de menschen weer 'n heel jaar lang zonder maskers op
straat, met strakke kleurlooze mienen, hun heel lijf bedekt met hinderlijke kleeren,
de mannen met broeken, de vrouwen met rokken bovendien. Een heel jaar lang zullen
de menschen mekaar weer kennen, en hun fatsoen houden, omdat ze zich voor elkaar
schamen. Hun rechtervoet verzetten nà hun linker, nooit springen op straat, want dat
staat gek, en de politie loert. Ze zullen weer zuinig zijn met hun geld, want ze zullen
eerbied hebben voor hun in arbeid opgegaan leven.
Twaalf maanden lang zal 't verboden zijn, zijn jas te dragen met de voering naar
buiten, in z'n onderbroek uit te gaan, of in vrouwekleeren.
Twaalf maanden lang mag men op straat niet zingen, of schreeuwen, of gieren of
bulken.
Twaalf maanden lang blijven de armen in hun achterbuurten en de hoeren in d'r
stille straatjes.
Tw a a l f m a a n d e n l a n g mag men niet vrij grissen en kneden in 't vleesch
van iedere vrouw die wellust wekt.
Men zal kalme burgers met rust moeten laten. Men mag geen kring vormen om
zwakke ouwe mannetjes. Men mag de menschen niet uitjouwen of ze met straatvuil
werpen.
Nog enkele uurtjes en 't is gedaan!
Morgen wordt weer ploert of hoer, zuiplap of verkwister genoemd: wie toont z'n
begeerte of leeft naar z'n believen.
Daarom: op, op, òp! Laat ons dòlle Carnavals-lui zijn.
Dagen en dagen hebben we ons al uitgeleefd, en àls we gingen ronken, was 't
slechts met de gedachte: 't Kon nòg doller.
O! Laat ons dan zorgen dat vanavond 't toppunt van dolheid
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en vreugd, van dronkenschap en wellust wordt bereikt. Laat 'n hel in ons branden,
laat onze hersenen beneveld zijn, laat ons bloed kloppen en koken, laat dan zijn onze
zenuwen gespànnen, zoodat we s t i j g e n t o t d e g r è n s v a n ' t l e v e n .
Laat van avond ons dan wegwerpen zooveel geld, zwelgen zooveel vuurwater;
bezoenen en betasten zooveel heet vrouwvleesch; laat ons dan zooveel draven, dansen
en trappelen, zooveel lachen en grijnzen, zooveel zingen en gillen en brullen...
Dat 'n jaar lang onze zakken leeg zijn, onze zinnen verzadigd, onze lusten gedoofd,
onze kelen verdroogd, onze lijven verzwakt, zoodat - we worden geschikt voor 'n
fatsoenlijk leven.
Carnavals-lui: mannen met begeerte en vrouwen met lokkenden wellust, en alle
menschen met grijnstronies en gloei-vleesch en koorts-bloed en gloeiende
roofdieroogen; en ieder, die geilheid, plaag-lust, bourgeois-haat of man-ziekte te
verbergen heeft, 'n vervelend jaar lang; ieder die zich niet thuis voelt in zijn werkkiel,
gekleede jas, toga of uniform. o! Ieder die walgt van twaalf maanden opgekropte
fatsoensdwang: op, op, òp!
Maskers voor, bonte zots-kleeren aan! Niemand kent u, en gij behoeft niemand te
kennen.
Laat 't bier nu stuipend schuimen in de pinten; laat tintelen de bloedige roodwijn;
laat schroeien de jenever. Neemt d'r heele flesschen van mee in uw zak, en drinkt,
zuipt, zwelgt, zoo vaak 't u lust. Schenkt bedelaars wijn en uw kinderen jenever, of
smijt de menschen 't brandende vocht in d'r smoelen!
Verkleedt u als koning, of als vullisman, als engel of als duivel, als ofcier of als
voddekrabber, en dost uw kinderen uit. Laat de vrouwen nu mannekleeren aantrekken,
maar vooral: laat hun kleeren nauwsluitend zijn, opdat d'r dikke billen en borsten
goed uitkomen. Vrouwen! draagt van onder uw mannehoed uw haren los zoo als 'n
meisje. Dat lokt! En laat de mannen nu vrouwekleeren aantrekken.
Draagt 't masker van 'n beer, 'n krokodil, of 'n aap; draagt maskers met reuzige,
bloedroode neuzen; draagt krijtwitte doodskoppen met lantaarntjs in de oogholten
opdat de vrouwen schreeuwen.
Draagt ieder hoofddeksel, behalve 't u eigene. Draagt beslijkte ofciers-képi's,
geblutste kachelpijpen, of rinkelende zots-kappen. Draagt nu koningskleeren, armen!
en bedelaarsflarden, rijken! Laat de zotten gang en gebaren nabootsen van 'n wijsgeer.
Laat de konfetties nu dwarrelen, geel, groen en rood, maar vooral veel rood,
rooddwarrelende papiervlokjes, roode konfetties als hélle-sneeuw. En laat ze massaal
neervallen in 't straatslijk. Begraaft de meiden onder konféttie-gedwarrel. Bedekt de
straat met 'n dik tapijt van doorweekte, bepieste, bekotste konfetties.
Laat serpentines statig doorslangelen de lucht, van huis tot huis,
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dwars over de straat, over boomen en telefoondraden, zoodat gij loopt onder 'n hemel
van kleurige papierstrooken.
En danst, danst, dànst; verwringt uw lijven als demonische wilden om 'n vuur,
waggel' als bezopenen, brult als krankzinnigen, mummel' als idioten.
Host, host, hòst! trappel als paarden. Geeft mekaar armen en vormt lange rijen
dwars over de straat. En laat de vrouwen vooral kankaneeren, hun witte rokken
omhoog!
Schreeuwt, schrééuwt! Vul de straten met uw misbaar. Schreeuwt als 'n volière
met duizenden snaterende kaketoes. Brult als 'n wildebeestengalerij. Gilt als barende
vrouwen, bulkt als gekeelde varkens. En als uw gorgels zijn schor-geschreeuwd van
uitzinnig pogen naar meer geraas en steeds meer; neemt dan ratels en kinkhorens,
en bellen. Ratelt als 'n regiment vullis-lui, toetert als 'n schip in angstmist, toetert als
duizend fabriekstoeters.
Werpt de voorbijgangers met paardevijgen, of metsel ze hun oogen dicht met
straatvuil. Gooit de menschen met rotte haringen en dooie konijnen waar de bloedige
ingewanden uit flodderen, totdat ze kotsen van walg.
En laat de kinderen happen naar bevuild brood of stinkend vleesch aan 'n hengel.
Werpt 'n handvol centen onder de kleuters, zoodat ze grissen in de modder en de
poep.
Werklieden! vandaag moogt ge uw patroon tergen van onder uw maskers. Rukt
'm z'n hoed van z'n kop en piest d'r in, ten aanzien van meisjes en gardevils. Vult de
hoeden met rookend stankwater. Piest midden op de straat, mannen! met geruisch
van watervallen als waart ge peerden.
Trap de menschen uit al uw kracht op hun teenen. Licht uw maskers half op, om
ze te fluimen in hun smoel.
Grijpt iedere vrouw aan. Kneed in d'r vleesch. Scheur 'r de rokken van 't lijf.
Niemand kent u. En ge moogt, ge mòògt. Ze wachten u! de vrouwen.
En sleept ze mee, naar 'n steeg of naar 't Park of naar 't wandelhoofd aan 't Scheld.
En werpt u op ze, gierend als bronstige dieren, en bijt ze in d'r hals van wellust.
Neemt iedere vrouw die u heet maakt, neem' maagd of hoer, jong of oud, blond of
donker. Ge moogt!
Raast, zwelgt, en danst! al moest ge 't leven laten. Doe àl wat idioot is of walgelijk.
En tracht vannacht te zijn: de laatste die zich staande houdt op z'n beenen.
Dwarrelende konfetties, en tintel-slangelende serpentines, brullende kelen, gillende
vrouwen, toeterende misthorens en bloedrood fakkel-laaien.
Op, op, òp! Loopt op uw handen, danst in de spattende modder en duikt uw kop
in de harde straatkeien.
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Doe uw behoefte in de portalen, en bel den burgemeester uit z'n slaap!
Danst in 'n wijden kring om 'n van wellust stuipend wijf. En zwaait rinkelende
zotsknuppels om uw hoofd.
Verblind de oogen van de menschen met uw gekrijsch!
Nog 'n uur, nog 'n uur! en 't is gedaan.
O! Tracht dan de laatste te zijn. Slaapt vannacht op de straat, in 'n moddergeut of
in 'n stinkenden pisbak. 'n Heel jaar lang kunt ge nog slapen op uw bed!
Nog 'n uur, nog 'n uur! dan krijgen de gardevils weer oogen. Dan vallen de maskers,
en dan zult ge misschien, als ge nog zien kùnt, ontwaren dat de lollende meid aan
uw arm, uw eigen zuster is.
Op, op, òp!
De dronkemanskreten in de straten zijn verschald. Barrikades worden van de
winkelramen gebroken, de stad ligt weer stille....
Leven weer statig op: de trotsche paleizen met d'r hardsteenen gevels en d'r antieke
bloemen- en beesten-reliefs; de hooge gildehuizen met d'r gothische boogvensters
en d'r vergulde daklijsten. Monumenteele standbeelden, en bronzen allegories; Brabo
met d' afgehakte hand omhooggeheven, omringd door schubbige draken; 't Athenée
met z'n hellende opgang; het station met z'n breeden poort-boog, en z'n kwistige
squares. - Dat alles werd overstemd door 't geraas; laat nu z'n onhoorbare klanken
van middeleeuwsche ernst en moderne gezwollenheid weer tonen. Breed gedwee en
doodsch leggen de Boulevards zich uit. De donker-grijze Kathedraal, met z'n spitse
hoofdpoort en z'n reuze-toren, wijst plecht-statig ten hemel.
Morgen wagen ernste mannen in zwarte soetaan met ruig-pluche priesterhoed, en
bleeke nonnen met witte huiven en rammelenden rozenkrans, zich weer in de straten,
loopen er gebiedend met stroeve gelaten, dragen weer verantwoordelijkheid voor 't
zieleheil van d' uitgeputte kudde.
En in de volgende dagen branden slank-blanke keerskens op d'auters, met gulden
deining van teere vlampunten; de wierook barnt in gouden vaten, en rookt weer op
in zwaar-zoete wolken. Dan gaan pasgeschoren mannen, en vrouwen in rouw met
glad-gestreken haar en 't argeloos-stille gezicht van Madonna, ootmoedig ter kerke,
besprenkelen zich met heilig water, en knielen neer in schemerhoeken, biddend hun
rozekrans in aandacht opgesloten. Naar wachtende priesters sluipen ze, met van
schuldbewusten den schuchter-slependen pas, en spreken hunne biecht in vloeiend
zoet-zangering Vlaamsch, laten zich angst-bibberend berispen door gestrenge paters,
volbrengen ijverig hun penitencies. En Zondag bij de mis, golven d' orgeltonen
plechtig door gewelven, extatisch stijgen heldre knapen-stemmen naar omhoog tot
zilveren koraal, eentonig galmt verbolgen
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priester, dreigend gebogen uit zijn smallen preekstoel, hel-aanroepende sermoenen,
dringend bibberende zondaars tot aandachtige boetveerdigheid...
De zon krijgt warmte-kracht, uit doffe straten stijgt van pas-gemaaide grassen de
zoete geur, goùdsprankels gloeden door blauwe ochtend-nevelen. De pleinen voor
de kerken lijken bloeme-tuinen van frisch-blank satijn, zwaar wijn-rood, en begeesterd
paars, met 't scherp-bedwelmend aroma van hoogtij. Langzaam beweegt zich 't
stadsleven naar de Lente, wen op hoeken van de wegen zachte vlammen zullen
branden onder naief-ruwe Madonna-beelden, en in de zwoele Mària-maand, zeer
blanke processies zullen schrijden over ochtend-straten, die door vrome handen
worden stil bestrooid met helder zand en bloesems.
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I
Uit liefde was David Peereboom eigenlijk niet getrouwd. Wat liefde is, heeft ie nooit
goed geweten. Dichters schreven d'r flauwzoete sonnetten over, en overgevoelige
bourgeois lieten zich er door van streek brengen. Die maakten zich zelf wijs, dat d'r
'n geestelijke band bestond tusschen man en vrouw; en in werkelijkheid bestond er
niets als vleeschelijke begeerte, met 'n romantisch sausje er over. Maar hij doorzag
dat spel, en maakte er 'n gewetenszaak van, wààr hij kwam dat ‘klein-burgerlijke
idialesme’1) uit elkaar te peuteren en er de ‘voosheid’ van aan te toonen. Wel stuitte
hij daarbij op allerlei ‘ingekankerd bijgeloof’; de menschen om 'm heen mochten
zoo revolutionair zijn als ze wilden, de vòlle waarheid konden ze nog niet verdragen.
Daar stoorde David zich echter niet aan. Dat miskenning 't lot is van ieder pionier,
wist-ie allang, en daarin had-ie zich getroost. Ook was 't 'm 'n genot, bijna 'n wellust,
de menschen te krenken, in wat ze: ‘hun heiligste gevoelens’ noemden. Ieder zinnetje,
ieder wòòrdje, dat maar naar ‘overgevoeligheid’ zweemde, was 'm 'n
aanknoopingspunt. En op goed geluk, zonder vooruit te weten wat er komen zou,
begon ie te spotten, of, zooals hij 't noemde: te ‘ontleden.’ Z'n eigen woorden wonden
'm dan op, z'n scheefstaande oogjes gingen schitteren als gitten, z'n dikslappe onderlip
kwam in willige beweging en 'n wolk van spuugspetjes was om 'm heen. Telkens
verbaasde hij zich over ‘de nooit uitdrogende bron fan bê-êtend sarkasme’, die hij,
‘Dawedje Peereboom, diamantslê-êper fan beroep’ in zich omdroeg. 'n Kittelend
wellustje pakte 'm, als ie op de gezichten van z'n hoorders ontnuchtering zag; soms
zelfs deed z'n gevoel van overmacht 'm fijne gloei-traantjes lachen. Medelijen met
‘z'n slachtoffers’ kende hij niet. Had Marx, ‘zijn geestelijke fader’, niet gezegd, dat
de ‘schimmen van 't bijgeloof hunner foorouders hun nog op de harsens drukten?’
En was het niet plicht van ieder ontwikkeld mensch, die ‘idialestische fratsen’ te
verjagen? O! hij was geen vijand van idialesme! De

1) Voor de uitspraak van de dialekten, zie opmerkingen laatste pagina's.
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rechte soort! Maar dan moest 't ook bestand zijn, tegen 't ontleedmes van de ‘moderne
wetenschap.’ Hij wist echter zeker, dat 't ‘foor-faderlijk bijgeloof’ geen kiemen voor
zulk ‘idealesme’ bevatte; en daarom moest 't - w e c h ! De hoofden moesten
schoongeveegd, ouwe muizenesten en spinnewebben moesten opgeruimd, om plaats
te maken voor ‘Het Nieuwe’. Niets mocht worden ontzien, niets was heilig. De
waarheid zou die iedereen in z'n smoel zeggen, de waarheid was 'm alles! Het kon
'm geen zier schelen, al maakte hij zich de heele wereld tot vijand. Menigeen zou
later bekennen, dat wist-ie stellig: ‘Die Peereboom was toch nog zoo dom niet as ze
mutsie wel stond.’ Hij wist wel, dat velen 'm beschouwden als 'n soort kwelgeest;
en dat verdroot 'm soms, want, maakte-ie zich zelf wijs, dat eeuwige spotten deed-ie
heusch niet voor z'n plezier, en de scherpe spotter zou achteraf nog zachter blijken
as de zachtste engel. Waarom begrepen de menschen dat toch niet?
Vooropgezette meeningen, daar deed-ie niet aan. Hij was totaal onbevooroordeeld.
Hij was bereid, ieder uur van den dag òm te slaan ‘als de omstandigheden 't geboden’.
Ook duurden z'n sarkastische stemmingen nooit lang, en als ie 'n vriend of 'n
partijgenoot door z'n spotternijen in de war had gebracht, met de stellige verzekering
er bij, dat Marx, z'n ‘geestelijke fader’ dat allemaal met 'm eens was, - ‘Das Kapital,
Deel drie, pàgina 896’, - dan nam-ie z'n draai naar de vroolijkheid: ‘Och denk je nou
dat 'k d'r 'n cent fan meen? Amme nooit niet! Fielsefie, Fielsefie? Prààt me d'r niet
fan. Allemaal narrisjkat! Alle fielezowe kenne zech foor mê-ên part ophangen, an 'n
touw:
O, mê-ên lieber Auguustê-ên,
Alles is kort en klê-ên...

Late ze nà de bleksem loope, mit hun onzén. Ja, wie doet t'r in onze tê-êd nog an
fielsefie. 'n Mensch is blê-êd as-ie 't léwe het. Vroolijk zijn, dat is de plecht fan 'n
goed sosjààl-demokraat:
Breek je swaarde ower je knie-ie
En monumante stort in ee-een...

En hij hàd me 'n vroolijk lewetje geleid, toen ie nog 'n ‘enkelde jonge’ was. Zonder
zorg, met overvloed van geld, had-ie d'r jaren lang op los gefuifd. Nooit hield-ie 'n
cent over, al verdiende-ie schatten. Op zoo'n Zaterdagmiddag, bij Mast of bij Kras,
kon-ie z'n drie ‘biefstukkies mit aardappele’ wel an. En als ie in de verte 'n vriend
zag passeeren, dan was 't: ‘Kommier, zàt je amme disch, eet mee jonge, sjeneer je
niet, hoe meer ziele hoe meer vreuch! Ken 'k je soms diene met 'n paar spiegeleiere
of 'n fê-ên biefstukkie?
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Heerlijke schaure hebbe ze hier... ower, m'n ê-ênde!’ Op 'n in smullen doorgebrachten
Zaterdagmiddag, volgde gewoonlijk 'n rumoerige, wilde nacht. Hij hield van ‘uitgaan’
en maakte er geen geheim van. ‘Je mag me gerus' geloowe, vertelde ie dikwijls, 't
gaat me an mê-ên hart, gebruik te make fan de broerd-rot-allàndige toestand waarin
't kapitalesme die arme frouwe, die hun lijf motte ferkoope, gebracht het. Maar 'k
kàn niet anders. O, 'k heb d'r zoofeel ferdriet fan, fan me gloeiend-heet tamperamànt,
ik lij d'r zoo onder; maar 'k kan 't niet ferandere, mê-ên passie is me de baas, en ik
bin zelf zoo goed slachtoffer fan 't kapitalesme as zij. “Onthou'ing gebiedt me de
duewel”, het Milton gezegd, en hij had gelê-êk, die stijwe ghoi. Mê-ên passie kan 'k
niet wechcijfere, dat laat 'k ower an monnike en diergelijk gebroed. Ik kom d'r rond
foor uit, ik stop 't niet onder stoele of banke, ik bin 'n uetgaander, 'n wallusteling fan
de erregste soort. Mar wechredeneere laat zech dat niet. 't Eenigste wad 'k kan doen,
dat is tegelijkertê-êd strije tege 't kapitalesme, en dat doen 'k, dat weet je òòk, zoo
goed as ik... Owertuegd sosjààl-democraat, daar valt niks op an te merreke’....
Op 'n periode van woeste orgieën, volgde altijd 'n poosje rust. Dan las-ie alles wat
'm toevallig in handen viel; de moeilijkste boeken werkte ie door, - soms van achteren
naar voren. Van den samenhang snapte ie gewoonlijk niet veel. Maar losse zinnetjes,
kernachtige uitdrukkingen, pikte hij op, en hij hield ze vast, met ijzersterk geheugen.
Alle boeken, die er op 't gebied van Sociologie, Natuurfilosofie of Antropologie
verschenen, bladerde hij door, en minder belezen partijgenooten overblufte ie door
z'n citaten. 'n Reusachtige bibliotheek kreeg ie langzamerhand bijeen. En als men 'm
vleien wilde, dan vroeg men 'm of ‘z'n boeke-verzameling foor 't publiek toegankelijk
was’. ‘Nou jonge, antwoordde ie gewoonlijk, dàt nou wel niet, want je begrijpt, zoo'n
uitgeleze kollektie fan allerlei prach'werke... maar als jij 's in mijn boekerij wil
grasduene, gà je gang... 't is niet voor de swê-êne gemaakt. Kom me mar's opzoeke.
D'r legd altijd 'n fê-êne sigaar foor je gereed’.
Arme studenten profiteerden dikwijls van de schat van gegevens, die z'n bibliotheek
bevatte. Zelfs met z'n oppervlakkige belézenheid deden ze hun nut. Er was niemand
zoo handig in 't aangeven van plaatsen bij moderne sociologen, als Davidje
Peereboom. En heel bereidwillig stond ie iedereen te woord. Wel was er altijd 'n
heele avond mee gemoeid, als men 'n boek ter leen kwam vragen. Eerst moest men
gelaten z'n spot ondergaan: ‘Zie je... dàr komme ze los, de manne fan de wetenschap,
de geleerde van de kouwe grond. Bij wie komme ze hun licht opsteke? Bij een of
andere hooggeleerde? Nee! bij de nederige werreksman komme ze terecht. Dat is 't
bankroet fan de school-wetenschap. Afijn, daar zal 'k me mar in schikke,
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hê-hê-hê-hê-hê! En wat wou je nou fan me wete, kwasie-geleerd snuetertje? Es 't op
't gebied fan medische wetenschap, botanie, sociologie of bèllettrie, dat je me komd
interpelleeren?... ‘Foruet sjeneer je niet! De nederige werreksman is fan alles op de
hoogte....’ Daarna kwam de bluf: ‘O! Studeere, dat is me lust emme lewe. O, 'k hou
zoofeel fan de wetenschap: Mijn liefste studie, dat is de geschiedenes of historie.
Wat je daar niet uet kan leere, 'k verzeker je, mijn kop staat d'r stil fan. Dàr, wat zeg
je fan dat boekie hier? De eerste proewe fan historisch materialesme: “De klassekamp
in Frankrijk”. Zie-je, daar heb ik ower gezwoegd om dat door te werreke. Overal
staan kruessies en streepies. Maar 't is de moeite waard, ik verzeker je: 'n Prach'werk.
En dan hier, de geschiedenis fan de Reformatie of Herforming. Daar ken je nou
eigelijk uet leere, hoe de ambachtsgezelle zich in die tijd liette bedotte. 't Is me
goddomme 'n heele bijbel. Ja, zonder folharding kom je d'r niet. O, 'k heb hier zoo'n
prachtige plaats angeteekend. 't Is in 't Latijnsch, maar dat fersta jij natuurlijk beter
as ik.... Hier: de geschiedenis of historie fan de Guldesporeslag. O, dad is me 'n tijdje
geweest! Daar het zich echt 'n stuk klassestrijd afgespeeld. Dat binne me stoere gaste
geweest, die Gendsche wewersgezelle; tòen het de Vlaamsche leeuw gebruld, en ze
klauwe late zien.... Afijn, dat vraagt heel wat studie om d'r achter te komme. Mit
mijn bors' leg 'k me d'r op toe...’
Dit duurde, totdat ie z'n bezoeker ‘'n intrassante plaats’ wilde aanwijzen in 'n werk,
dat - nog niet opengesneden bleek. ‘Ja zie je, mijn exemplaar is bij de bender, en die
het me nou zoolang 'n ander geleend; dan hoef 'k mijn studie niet te onderbreke....’
Daarop volgde dan de inleiding tot de vroolijkheid: ‘Och, fielsefie.... allemaal
onzin. De fielsefie is dood. Ik hou me natuurlijk op de hoogte famme tê-êd. Daar
hebbe we hier in Amsterdam gehad: profester Bolland. 'k Verzeker je, 'n echte
Bourgeois. Dat had je motte hoore: Wat d i e kerel me allemaal lult.... Eén is nog
niet feel, en feel is nog niet één, maar toch wel één,.. nee, 'k fergis me: niet één.
Daaruit konkludeert ie eenheid fan tegedeele, en feelheid fan ééndeele, en de slechte
oneindigheid fan 't maatschappelijk fraagstuk... Hòòr's, ik bin ook niet de eerste de
beste. Iemand die, as nederig werreksman zijnde, Fransch, Duitsch, Engelsch en
Russisch leest, zoo as ik, die ken meespreken; denk je ook niet? Maar wat die
snoeshaan fertelt! dat durf 'k gerust foor onzin ferklare. Je hebt toch wel's gehoord
fan Plekhànof? Nò, die het in de stilte bij mijn gelogeerd. Daar heb 'k mee gesproke,
over de idialiteit fan tijd en ruimte, en hij het me plechtig ferklaard: Nooit het ie in
de heele wije wereld 'n mensch, 'n arbeier ontmoet, die fan die probleeme zoo op de
hoogte was, as je onderdanige dienaar. Maar wat die Bolland mit z'n landerige bol
het
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opgelepeld, daar ken 'k geen touw an fastknoope. Wat 'n brutaliteit! Slechte
oneindigheid fan 't maatschappelijk fraagstuk! De slechte oneindigheid fan 's mans
pedanterie... dàt is wat anders. Eén séance heb 'k d'r fan bijgewoond, toentertijd an
de Ouwemannehuespoort, maar midde-in bin 'k weggeloope. Ja, daar bin ik nét over
te spreke. Weet je wat 'k gedaan heb? Daar achter de poort hè? dar is de Nes... nò,
daar heb 'k de rest fan de awend doorgebracht, en féél nuttiger hoor! Lewe de lol,
schrijf ik in me faandel:
Breek je swager over je knie-ie
En monumante fal inee-een...

Hij leefde geheel b u i t e n z i c h z e l f . Niets maakte diepen, blijvenden indruk op
'm. Nooit voelde-ie zich treurig. Hij had zòòlang gespot met ‘overgefoeligheid’ van
anderen, dat-ie zich schaamde voor zich zelf, wanneer weemoed of tranen bij 'm
opkwamen. Dat was immers allemaal valsch! Een enkel keertje gaf hij wel 's toe aan
z'n gemoed, dat zachtkens 'm beduidde: ‘Ik ben d'r ook nog....’ Dan bleek-ie heel
goedhartig, en hij kon wel, als 't d'r aan zat, voor 'n gulden of vijf inteekenen, op 'n
lijst voor de een of andere werkstaking. Gewoonlijk gaf ie alleen maar uit
‘plichtsbesef’, waarvan ie eigenlijk niets voelde.
In ‘de Partij’ werkte ie voor twee. Op vergàderingen had ie al-tijd 't hoogste woord,
en met z'n kritiek spaarde ie niemand. In z'n overjassen liet-ie vier binnenzakken
maken, en die puilden uit van dikke pakken kranten en brochures, waarin ie iets had
aangeteekend, dat ‘te pas kon komen’. Hij sprak lang, met driftige, korte gebaren
van z'n glimmige slijpershandjes, gebruikte groote, eigengemaakte woorden,
gedeeltelijk om de ‘kleinburgerlijke jongelui van De Nieuwe Gids’ te bespòtten,
gedeeltelijk omdat-ie die aaneengeregen woorden zoo mooi vond, in den grond van
de zaak. De speciaal-socialistische rethoriek, met z'n lange reeksen van synoniemen,
die reeds van Marx schijnt te stammen, drong ook in z'n spreektaal door. Hij was er
niet mee tevreden, te beweren: dat 'n werkman door z'n patroon ‘geexploiteerd’ werd.
Dat was te kort-af; zei te weinig. 'n Arrebeier werd ‘uitgebuit, afgeperst, uitgezogen,
bestolen’. Hij begon te spreken zonder veel geestdrift, vond zich zelf dan taai; maar
drie, vier frazes verder, kreeg-ie hevige aandoeningen door z'n eigen woorden, werd
nerveus, en, hoewel meenend: afgebeten zinnetjes te zeggen, drukte hij zich in logisch
en klaar betoog uit. Als ie echter kalm over z'n woorden kon nadenken, werd z'n
zinsbouw dikwijls zoo ingewikkeld, dat z'n gedachte ver te zoeken was. Ook liet hij
zich heel gemakkelijk naar 'n ander onderwerp sleepen, wanneer een van z'n hoorders
hem er door 'n korte opmerking, toe bracht, over 'n
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gezegde nader uit te weiden. Wa n t d e w o o r d e n w a r e n b i j h e m : niet
teeken, maar ò ò r s p r o n g v a n d e g e d a c h t e .
Onder de ‘intellektueelen’ in de Partij had-ie veel vrienden. Hij was hun 't type
van den proletarier. De luchthartigheid, waarmee hij groote denkers uit meer
burgerlijke kringen (die zij door hun studie voor: door de omstandigheden gekreëerde
volksmisleiders, met overigens goede bedoelingen, hielden) naar de andere wereld
hielp, beviel hen. Z'n dikwels scherpzinnige boutades en woordspelingen brachten
hun wel eens op ideeën, die op meer wetenschappelijke wijze uitgewerkt, vol
kostelijke prognoze bleken. Z'n vrijpostige spotternijen, z'n banaal-Joodsche
scheldwoorden, verdroegen ze gaarne, want ze hadden in 't zinnelijke mannetje, met
z'n passie-gebaren en z'n git-oogjes, den proletarier zonder God of traditie lief.
Wanneer hij 'n eerlijke, gemoedelijke bui had, keek-ie soms wel eens vreemd op, als
men van 'm veronderstelde, dat hij wetenschappelijke dingen ‘wel van zelf voelde’,
en als ie dan zei: ‘Ja, u vergist u nu toch in me’, lachten ze ongeloovig. Dat was
nederigheid, meenden ze en zoo'n enkel maal misstònd 'm dat niet. Gewoonlijk
antwoordde ie met eenige frazes, die hij zich uit 'n pas verzwolgen boek herinnerde;
en zoo apokalyptisch konden z'n diep schijnende gedachten niet zijn, of z'n vereerders
bleken er samenhang in te ontdekken.
Niemand heeft ooit kunnen begrijpen hoe hij, de luidruchtige, die leefde in z'n frazes
en z'n gebaren, de liefde won van tengere Leentje. Ze scheen in bijna alles z'n
tegendeel. Stil, en gewoonlijk in zich zelf gekeerd, met 'n smal gelig gezichtje en
groote bruine oogen vol smeekenden weemoed, gaf ze zich geheel over aan d'r kalme
gevoelsleven. Wat d'r buiten haar gebeurde drong maar zwakjes tot haar door, maakte
doorgaans geen indruk op 'r. Ze leefde zonder hartstocht, en was zoo in haar eigen
gevoelens verdiept, dat ze al vroeg 'n eenigszins bitteren denktrek had om 'r mondje.
Velen dachten dat ze 'n beetje doof was, want ze ververstond iemand nooit
onmiddellijk, en zei instinktmatig: ‘Wat?’ als men 'r toesprak. De lief-romantische
gevoelens, die in haar waren gestegen, toen ze lichamelijk ophield: ongeslachtelijk
kind te zijn; leefden nog steeds in 'r door, nu ze rijpe vrouw was geworden. Wie in
Amsterdam socialistische vergaderingen heeft bezocht, moet haar gekend hebben,
zooals ze, langzaam voortslenterend in de doorgangen tusschen de stoelenrijen,
zwijgend kranten en brochures te koop bood, bedelend met d'r schuchtere ziele-oogen,
den rechten neus wat opgetrokken. Wanneer men niet van d'r kocht, werd ze verlegen,
en geloofde dat ze onhandig was geweest. Ze begreep maar niet, hoe d'r vriendinnen
't aanlegden, iemand
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die, zeggend: ‘'k Heb dat dingetje al!’ had geweigerd; met lachjes en gebaren toch
nog over te halen. Wie probeerde haar 'n aardigheidje, ‘dat d'r nog net eventjes mee
door kon’, te vertellen, had gewoonlijk geen pleizier van z'n werk, want ze begreep
niet, keerde zich onwillig af; en op den duur was ze ergdenkend geworden, sprak
met niemand als d'r vriendinnen; die zich dan nog in-hielden waar ze bij was, omdat
't minste toespelinkje op 't geslachtsleven 'r kwetste.
Eens lieten 'n paar meisjes, met wie ze naar vergadering was geweest, zich door
David naar huis brengen, en plots had ze grooten eerbied voor 'm gekregen, want
met hartstochtelijke welbespraaktheid verkritiseerde hij den spreker van dien avond:
‘Hij had geen debat gevraagd, omdat-ie medelijen had met dat pedante, onwetende,
opgeblaze snuetertje, maar nu, onder bekenden, wou die 't wel zeggen: De heele
redevoering, van a tot z, van begin tot end, was geen cènt waard. En hij zei dat maar
niet op eigen gezà-ag! Gekheid, narrisjkat, hij was maar 'n nederige glimmertjesmaker,
hij had niks in te brengen as leege briefjes; maar Marrex, zijn geestelijke fader, die
was 't met 'm eens; zie-je, en as Marrex, die geleerde, wetenschappelijke, door-en-door
belezene denkreus 't mit je eens was, - nou dan konde je tegenstanders hun matjes
wel oprolle, zoo as ze dat in 't Maleisch zeggen. De dames wiste dat Montatuli-zaliger
dat 't Italjaansch fan 't Ooste noemde? èn terech.
Leentje trok dien avend z'n aandacht, doordat ze, als ie haar speciaal aansprak,
heel korte, toonlooze, twijfelend geïntoneerde antwoorden gaf. Dat wond 'm op. Hij
was er aan gewend weerklank te vinden, als ie z'n redeneerpassie liet woeden; dat
kleine, stille Jodinnetje, scheen tegen 'm opgewassen, en dat mocht niet voortduren:
ze moest van z'n geleerdheid doordrongen worden. Toen nu al de vriendinnen naar
huis waren gebracht, en zij alleen overbleef, begon ie 'r - 't liep al tegen middernacht
- met breede gebaren te vertellen, dat hij wel begreep, wat t'r aan haar leven ontbrak.
Er was 'n weireld die tot nogtoe voor d'r gesloten was geweest; ze leefde maar
onvolkomen, half - wàt zei die? - in 't gehéél niet. As ze wilde, zou hij d'r 's 'n mooi
boek leene, daar kon ze 'n hoop, 'n groote hoeveelheid, 'n màcht uet leere. Haar
koppige terughoudendheid maakte, dat-ie zich in de op goed geluk opgeworpen
kwestie, meer verdiepte dan hij bedoeld had, en 'n paar frazes later merkte-ie
onverwacht, dat t'r gevoeligheid in 'm was opgekomen, en dat-ie nu echt belang in
Lena stelde. ‘Kom kameraadje geef mijn 'n arm’, zei-die; ‘dat loopt vlugger. Och,
klets niet! Wat steekt t'r in, dat je 'n partijgenoot die je na' hues brengt 'n arm geeft?
Er volgde 'n zwaarwichtige uiteenzetting over ‘klein-burgerlijke’ en ‘proletarische’
moraal, vrijer verkeer tusschen de verschillende geslachten - en toen ze ten slotte d'r
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smalle handje op z'n jasarm schuchter legde, woelde 'n gloeiende hartstocht door z'n
lijf.Dat was liefde meende-ie.
Den volgenden dag bracht-ie 't boek. Ze was niet thuis. Hij haalde 'r van d'r
naaiwinkel. Het viel 'm niet op dat ze steeds voortging, 'm maar heel korte antwoorden
te geven. Hij praate lang met, of liever, tòt haar. Een maand later was ze overtuigd,
dat haar bewondering voor z'n vurige geleerdheid liefde, heel hooge liefde, beduidde.
En na 'n jaar trouwden ze. ‘L e s e x t r ê m e s s e t o u c h e n t ’ werd er onder de
‘intellektueelen’ gemompeld.
De ontnuchtering bleef niet uit. Met tranen in z'n rood-gerande gitoogjes had ie
haar verteld van z'n rumoerig nachtleven en haar om vergiffenis gesmeekt, voor z'n
afdwalingen: ‘O, o, o! als ze toch begreep, wat 'n ferdriet, wat 'n kommer, wad 'n
ellànde hij zich daarmee op de hals had gehaald. Hij wist zoo goed as wie dan ook
- zou hij, die zoofeel had gestudeerd 't niet weten? - dat-ie slecht dee, maar bij
Gotallemachtech! hij kon niet anders. Hier stond-ie nu, hij kòn niet anders. O, o, o!
ze moest 't 'm fergeve, ze most 't 'm pardonneere, hij had zoofeel berouw’... Tengere
Lena vond dat heel mooi van 'm, maar ze was kinderlijk-verontwaardigd, toen ze
begreep, dat-ie nu met haar nét zoo wilde leven. Ze had zich 'n huwelijk heel anders
gedroomd, kon maar niet gelooven wat Daved vertelde, dat alle mensche zoo deden,
en dat z'n begeerte heel gewoon en roemvol was. Ze onderwierp zich lijdelijk. ‘As
't omgekeerd was zou hij zich ook motte onderwerpe’, had d'r man gezegd. En die
gedachte vond ze waar en mooi. 'n Huwelijk was voor haar 'n eenheid, waaraan geen
enkele gebeurtenis in de buitenwereld iets kon veranderen. 'n Vrouw moest voor 'n
man lijden, dat stond haar vast. En die heilige eenheid, overpeinsde ze, die bleef ook
bestaan als je man heel ver van je af was, al lagen d'r ook dagreizen tusschen de twee
echtgenooten. Als je man over de straat ging, dan lokten 'm allemaal vreemde wijven,
maar hij bleef ongeroerd, dacht alleen aan z'n vrouw die thuis op 'm wachtte, en de
eenheid duurde voort.... Daarvoor nu wilde ze alles verdragen, met veel geduld. Maar
ze zei niets, en van d'r stille lijden heeft David nooit iets geweten.
Kinderen wilde hij niet. Die moesten vermeden worden. Hij zag er tegen op,
maanden-lang in onthouding te leven, als ze zwanger zou zijn. Dat kon ie d'r echter
niet zeggen, want d'r ‘owergefoeligheid’ zat 'm leelijk in de weg. Daarom trachtte
hij 'r aan 't verstand te brengen, dat iemand van zijn tamperamant verplicht was,
moreel verplicht kinderen te voorkomen. Toch merkte ie spoedig, dat ie zich in z'n
geslachtsleven veel dwang moest opleggen, want ‘Lene’ had 'n teer gestel, en hoeveel
moeite ze zich
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ook gaf, de haar feitelijk opgedrongen bij-slaap smartte haar geducht; ze bleek geheel
zonder passie, en ze had soms gedurende weken, buien van kille teruggetrokkenheid;
't spreken viel er dan zwaarder dan gewoonlijk: d'r gevoelens schenen diep in d'r lijf
verborgen. Dat prikkelde hem, maar naderen dorst-ie haar niet, want hij voelde, dat
ze dan allen eerbied voor 'm zou verliezen.
Toen Lena 'n jaar na hun huwelijk nòg niet zwanger was; redeneerden de menschen:
‘Davidje begint zich te betere - Davidje wordt fatsoenlijk! - Afijn, beter laat dan
nooit’. En velen, die zich wel tot 'm aangetrokken voelden, maar 'm 'n beetje hadden
gemeden om z'n onzedelijk leven, kwamen nu tot 'm; en wat moest-ie doen? Zeggen
dat ze zich vergisten, dat kon ie niet van zich verkrijgen. Indien ze te weten kwamen,
dat z'n regelmatige leven 'm, tegen z'n zin, was opgedrongen, zou ie hun vriendschap
weer kwijt zijn, meende ie. Zoo ontstond voor hem de n o o d z a k e l i j k h e i d : Z'n
uitingen in overeenstemming te brengen met de schijnbare werkelijkheid. En
hoewel-ie meer dan eens 'n akelige rilling voelde jagen, midden over z'n borst, als
men 'm zeide: ‘Ja, ja, Peereboom, je hebt toch maar 'n goed frouwtje gefonde!...
begon-ie na 'n poosje veel van z'n beweringen te gelooven, en dit drong de herinnering
aan z'n door woest genot doorstormde verleden, met geweld in 'm terug. Hij scheen
'n ander mensch geworden. Van de hevige oneenigheid, die hij soms met z'n teere
vrouwtje kreeg, als-ie d'r bijna wilde overméésteren, wisten z'n nieuwe vrienden
niets. Eens was 'n partijgenoot getuige van de kille verwijdering, die na 'n periode
van heeten wellust, tusschen man en vrouw was ontstaan, en van de laffe plagerijen
die hij d'r aandeed; en die zei bij 't weggaan: ‘Je moet dat zwakke vrouwtje toch wat
ontzien, Peereboom. Ik dacht dat jullie beter met elkaar leefde’. Toen had David 'm
op z'n schouder geklopt, en, met schuinen kop, glimlachend geantwoord: ‘Haal jij
je maar geen zorrege in je hoof, frindlief. Tusschen mijn en mijn frouw is de beste
harmonie die je je op de wije wereld denke ken. Geen speld kan iemand tussche ons
steke. De rechte soort! Duizend kwaliteite het ze die 'k kan appresjeeren....’ Lena
had 't gehoord, en toen ie weer binnenkwam, legde ze d'r handje op z'n arm, en was
met 'm verzoend. Voor lang.
Eén was er die hun woning meed: 'n Rijke, verwonderlijk-ernstige student, die in
de arbeidersbeweging levendig belang stelde, veel vergaderingen bijwoonde, en uit
de verte verliefd was geworden op 't stille tengere Jodinnetje. Hij vermoedde 'n rijk,
artistiek zieltje in haar, maar zich nog afhankelijk voelend van z'n ouders, dorst ie
d'r nooit aan te spreken. Toen ie haar omgang met David bemerkte, had ie stil gehoopt,
dat 't haar duidelijk zou worden, dat ze niet bij 'm hoorde, maar toen 't huwelijk alles
on-
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herstelbaar maakte, had-ie woest geleden. De dokter trachtte 'm aan de studie te
houden, en begreep niet, dat plotseling al z'n belangstelling in wetenschap was
geweken. En hoewel-ie na langdurige wanhoop, over z'n verdriet was geworden
meester, dorst-ie David en Leentje niet weerzien, nu ze waren verbonden.
David begreep niet hoe 't kwam, dat de stille glimlach, waarmee Sam z'n lange
citaten-reeksen vroeger had aangehoord, nu wegbleef. Niemand heeft 't ooit begrepen.
De ridderlijke student leefde voortaan alleen nog maar voor z'n boeken, verzweeg
zelfs z'n intiemsten vriend de reden van z'n stil verdriet. Maar 's nachts, als lang
waken z'n gedachten had woest gemaakt en z'n bloed koortsig kloppend, kon 't 'm
gebeuren, dat ie nog de deur uitging en treurig zwierf door de straat waar Leentje
woonde.
Eerst jaren later, toen hij zich schaamte-vol moest bekennen, dat de tijd had gedaan
z'n vervagend werk, en hij d'r smalle kopje kon denken zonder sidderen, dorst hij d'r
weerzien. En toen werd 't 'm ook 'n reine behoefte.
Ze kregen tòch twee kindjes, jongentjes, kort na elkaar. ‘Door grove nalatigheid’,
stelde David vast. Hij had ze niet gewenscht. Hij had ze niet geroepen. Waarom
waren ze niet gebleven waar ze zaten?
Maar toen zijn vader, bij de geboorte van Manuel, den oudste, zeide: ‘Maak je
mar niet druk, ik zal wel voor 't besnije zorgen...’, was de ongewenschte geboorte
'm plotseling 'n bron van vreugde geworden. ‘Wàt besnije, had ie gezegd’, denkd u
meschien dat 'k dat onschuldige schaap, die nog fan niks weet, zoo maar 't teeke fan
ze verslawing op 't lijf laat zette? Zied u me foor zoo aarts-dom-idioot an, denkd u
dat 'k zoo verstompt geweteloos bàn, om zoo iets te doen? De rechte soort! Mot u
net bij mê-ên weze’. Hevig-hartstochtelijke twisten waren ontstaan. Manuel werd
niet besnejen. Lena's ouders hielden zich op 'n afstand.
De vader van David gaf zich nog niet gewonnen, maakte Lena, als David niet thuis
was, 't leven zuur; en toen Kareltje, 't tweede jochie, kwam, drong-ie er op aan dat
die dan tenminste gejitsjt zou worden. De diskussies hadden David aanvankelijk veel
genot gegeven, maar nu begon 't 'm toch langzamerhand de keel uit te hangen. Lena
ging ten slotte klagen over de last die ze d'r van had, en op 'n goeien dag, zette ie z'n
‘ouwe man’ zonder veel complimenten de deur uit. Hij kocht zich 'n revolver, en
toen Lena's broer haar nòg niet met rust liet, hield-ie 'm 't wapen onder den neus,
schreeuwde: ‘Levie, Levie, drijf me niet tot 't ueterste! Ik waarschouw je, laat me
frouw mitrù-ust, bemoei je niet mit mijn kindere, want zalle me ooche me uitrotte,
'k blaas je 'n kogel door je kòp! Mijn principes zijn me alles; al mot 'k mit de heele
wei-
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reld overhoop legge, mijn principes ferloochen 'k niet...’ De zwager was weggegaan:
‘Jij zal jouw trekke nog wel 's thuis krijge, stinkendige sociaal. Jij hebt me gedreigd,
en as je nog 'n stom woord kikt, zal 'k 's zien of je-n-'t ook durft waar getuege bij
zijn.’ En David had 'm na-gescheeuwd: ‘Kom maar op, sneutertje, kom maar op as
je lef het. 'k Bin tot je dienst, hoor-je, wannéér je wil bin 'k tot je dienst... Eigenwijze,
klein-burgerlijke, idioot bekrompe fratsemaker!
Lena was bang geworden: ‘Mààk nau frede mit ze, Dawed, jij bint toch 'n
ontwikkeld man, wees nou de ferstandigste’. Maar hij: ‘Nooid in d'r eeuwigheid. Na'
Canossa gane we niet, het Bismart gezegd. Nooit, nooit, nooit! al kruepe ze foor me
in de modder; dàr!
'n Week later had-ie d'r midden in den nacht wakker gemaakt: ‘Lene, Lene ik heb
'n ander plan. We gaan 'n nieuw leve beginne. 't Begint me te ferfele foor onze ouers,
mit permissie, mijn kop om te draaie. We gaan nar Antwerpe. Schatte geld worde
d'r tegeswoordig ferdiend. 'n Vrij leven, niemand die ons lastig durft te falle. 'n Nieuw
lewe, kompleet 'n ander lewe gaan we aanfange. Nò, wat zeg je d'r fan?’ Lena had
opgezien tegen de verhuizing: 't Jongste kind was heel zwak, en nog geen jaar. Maar
na 'n paar maanden had David d'r bepraat, en ze stemde toe. ‘Flink zoo, Lene. Nou
zie 'k tenminste wad 'k an je heb! zoo hoort 't. 'n Frouw die d'r ech'genoot terzijde
staat, as ie foor ze principes 't land uit wordt gebannen. Stel je nou mar gerust. Je zal
mit niks geen last hebbe. Ik maak alles in order. Jij gaat 'n week mit de tellege in 'n
hotel, ik zorreg dat 't boeltje overkomt, en ik kom je hale. Je zal zien: kompleet 'n
ander lewe gaan we beginne.’ - ‘Goed man’ had ze dof gezegd. Verder niets.
Zoo waren ze samen naar Antwerpen gespoord. Onderweg had David druk verteld:
‘O Lene, je zal daar in Antwerrepe iets zien, wat je nog nooit hebt bijgewoond, je
zal gewoonwech je ooge uetkê-êke. Fandaag hebbe we, watte ze in 't Flomsch noeme:
“'t Stertsje”, 't staartje wil dat zegge, 't staartje fan de Karneval. Je weet: fan
Antwerrepe heb 'k ferstand. Jare terug heb ik d'r ook al 's gewoond. 't Is me 'n
rotzootje. Gewetenloozer, lager, onzedelijker follek, ken je je op de heele wije weireld
niet denke. Zie je, as je nou wil spreke fan: “d'r op los lewe” dan mot je daar weze.
De kìnderen zijn d'r al in 't geslachtslewe betrokke. Nou mit de Karneval hè? In alle
krante kon je adfertenties leze fan jongens die 'n meid frage om die paar weke mee
uet te gaan. Op die gemaskerde bals, daar falt wat voor. Je hebt d'r gemaskerde bals,
niet alleen foor groote mensche hoor, mar ook foor kinderen. Nò ja, je mot nou niet
denke dat 'r an de kindere feel ferbeurd is.
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'n Meissie 'n makke, die nog maagd is op d'r twaalfde jaar. 't Spreekwoord zegt: 'n
Màske wordt zonder blommeke gebore, zulle, en as ze d'r 's per toefal een het, dan
krijgd 't d'r fader of d'r broer. Je gelooft me niet? 't Is de zuevere waarheid, zal 'k me
daar de dood an rooke’. En hij pufte aan z'n sigaar. ‘Nò jà, wat maàk je. De waarheid
mag gezegd worre. Ik neem geen blaadje foor me mond’.
Lena vond dat d'r Daved soms wel 's 'n naar kereltje kon zijn.
‘Ja wat die mensche in Antwerrepe betreft, wi-je nou wel geloove, dat 'n meid d'r
stapel-mesjoghe wordt van de heetheid, as ze in de ferte 'n jonge an ziet komme?
Dòl zijn ze mit 'n jonge. D'r is geen meid of ze het 'n vengt, 'n vrijer, zulle! En daar
heb je me 'n stelletje slijpers! O, o, ò! wat 'n tueg. Hè-je nooit gehoord van dat liedje
op de slijpers. Dat is zoo krakteristiek, zoo téékenend, zoo typisch. Luister:’ En met
glinsterende oogjes, kòp schuin en zalig-lachenden mond, zong hij:
Slâperkes allemaal
Die zijn zoo royaal
Maar as ge 'r 'n week mee vrait,
Dan zai-de à bloemeke kwait!

Nou Lene, de waarheid. Hoe fin je de Antwerpsche folkspoëzie?’
- 't Zal wel overdrewe zijn! In 't weekblad van de A. Enne. D.B. lees je zoofeel
goeds fan de Antwerpsche organizàatsie...
- Och, gekkin! Laat je wat wijsmake. Hoor's! ik zal de laatste zijn, om kwaad te
spreken van de Bond. Zòò goed zal je de eenigste ech'enoot, die je op de heele wije
wereld bezit, nou wel kenne. Maar ik kan je heilig ferklare: Ze wete d'r in Amsterdam
geen snars fan, geen cènt! Je zal d'r fan opfrissche, meissie. Ower 'n maandje spreke
we mekaar nader hè!
Toen de trein door 't Brabantsche ging, kwamen reusachtige huzaren met
beangstigend gerammel van sporen en zware sabels, en boeren op z'n Zondags met
kaal-geschoren gezichten, naar binnen. Ze smoorden stinkende pijpen en sigaretten.
‘'t Is hier toch niet-rooken?’ fluisterde Lena.
‘Ga je gang maar, grijnsde een van de boeren. Wij doen 't tòch!’
En David aan Lena's oor: ‘Zie je meissie, dat is nou de owergang. He je opgelet,
dat de verstomping en de verbeesting die kerels op hun gezich' te leze staat?’
En toen ze eenmaal in Antwerpen waren aangekomen, dacht Lena: ‘Nee, David
heeft toch niet te veel gezegd’.
Het was tegen val-avond en de stad stond in karnaval-jool. Juist ging er 'n groote
sleeperskar voorbij, met 'n stuk of zes kerels in morsige grauwe-zakkenkostuums er
op. Ze hadden lange bezems,
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waarmee ze onhandig zwaaiden door 't leege. Toen sprongen ze van hun kar, pakten
'n paar dames ongegeneerd beet, en reden er mee wech. De gevangenen gilden; de
vullislieden-uit-liefhebberij brùlden van genot.
Vrouwen in fladderende satijnen broeken hosten gillend voorbij, spoten Lena fijne
straaltjes eau-de-Cologne in 't gezicht en bestrooiden r met konfetti. De breede straat
voor 't station wemelde van 'hel-kleurige kostuums, en 't gillen en brullen der
karnavals-lui was doorspookt van weeë misthoorn-geluiden. ‘Kom, laten we gaan’,
vond Lena. Ze werd bang.
Ze stapten langs 'n rij aapjes; de paarden stonden in d'r eigen vuil te trappelen. Er
hing 'n benauwende mest-lucht en nu en dan steeg karbol-stank op. Breede koetsiers,
met gezwollen dronkemans-gezichten wandelden baasachtig door 't half schemer.
Toen Leentje voorbij ging, - ze droeg Kareltje in 'n witten doek gewikkeld op den
arm, - schreeuwden ze: ‘B l a a s o i t , B l a a s o i t !!’
‘Trek je d'r mar niks fan an, zulle! raadde David.
‘Allé, ohé Jachem,1) brul-lachte 'n koetsier,’ 'edde ghij d'n piespot nie meegebracht?’
't Was 'n soort wijsgeer; 't montuur van z'n bril striemde in z'n paffig vleesch...
‘'n M o o i w e l k o m ’ zei Lena dof. De huizen aan d'r rechterhand, oorspronkelijk
wit gepleisterd, waren morsig besmookt, de straatkeien waren vettig van slijk, in de
verte leefde de Karnavalpret in uitzinnig gebrul, zware wagens, zonder veeren,
bolderden over de hobbelige keien. Nu en dan snelden enkele gemaskerden, vollen
konfetti-zak op zij, toeterend op scherpe kinkhorens, gejaagd voorbij. De vrouwen
in d'r wijde broeken, droegen geen korset. D'r borsten wibbelden smijig in 't haastig
gaan. Hun zorgvuldig uitgekamde haren waaiden hun achterna.
‘' n M o o i w e l k o m .’
Ze gingen dien avond vroeg naar bed, hongerig. Ze lagen op 'n paar matrassen, in
der haast op den grond gespreid.
Den heelen nacht lawaaiden dronken Karnavalgangers door de straat en hielden
Lena uit d'r slaap. En als ze bijna was weggedommeld, zag ze heele drommen
hossende gekostumeerden aanstormen, en die lichtten hun maskers op, en toonden
hun rood-gezwollen zuipers-koppen. Eerst tegen den morgen bedaarde 't geraas en
ze viel in zwaren slaap, totdat 't gebolder en gerammel van zware wagenen d'r
beangstigend wekte en haar toedonderde 't kille bewustzijn: Dat ze niet meer was in
d'r lieve Amsterdam, maar in 'n ongastvrije, vreemde stad, vervuld van grimmige
kwelduivels.

1) Jodetuig.
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II
Reeds eenige weken was ze nu in Antwerpen, maar de stad, somber onder de lage
voorjaarswolken, met z'n hobbelige straten, waarover de vrachtwagens onophoudelijk
ratelden, met z'n morsige, berookte huizen en z'n vele schunnig-schemerige kroegjes,
- bleef haar voortdurend vijandig en kil-ongezellig schijnen. In de armoedige
volksbuurt, waar ze woonde, leek 't haar alsof alle menschen pafferig-gezwollen
waren van 't bierdrinken, en als ze in 'n winkel stond, om ‘boodschappen’ te halen,
golfden de manachtige geluiden der reuzige vrouwen haar nog even rauw en
onverstaanbaar om de ooren, als in 't begin. En in haar ergdenkendheid, meende ze,
dat hun luidruchtige gesprekken altijd over vuile, wellustige onderwerpen liepen.
Als 't hààr beurt was, voelde ze, dat al die reuzinnen medelijdend op haar kleine
gestalte neerzagen, en achter haar rug breed glimlachten om 'r dunne stemmetje.
Soms zag ze 'n paar echte Antwerpsche wijven, hobbelend van dikte, 'n kroeg binnen
laveeren, en, half naar elkaar toegekeerd, d'ontblootte armen op de zinken toonbank
geleund, de hand aan 't oor van 'n schuimend glas bier, als kerels met elkaar kouten.
Alleen 'n pruim tabak mankeerde er nog maar an, vond ze; nee hoor, ze was geen
vrouw voor deze stad, en ze zou 't nooit worden ook. Ze schuwde haar geburen, en
als die 'n praatje met d'r wilden maken, voelde ze zich rood worden, en gaf
onverstaanbare, korte antwoorden, hopend dat men haar vervelend zou vinden. ‘Den
dieje van 'ierneven, dà's toch mor 'nen oardige’, vonden de buurvrouwen.
Als ze na den middag met 't huishouden klaar was, en 't jongste kindje sliep, ging
ze stil met 'n boek voor 't venster zitten, en trachtte te lezen, - maar gewoonlijk
droomde ze al spoedig over de letters heen, en met half-gesloten oogen zag ze haar
oude vriendinnen in Amsterdam geruischloos voor zich bewegen en leven; en haar
vrouwenvereeniging, waarin ze zoo trouw en liefdevol gewerkt had. Ze droomde
wech, en de letters losten zich op in schimmen, die als stijve glasachtige wolken,
dansten haar voor
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d'oogen. Van verlatenheid en geeuwende verveling wilde ze wel huilen...
Zoo vond David haar dan gewoonlijk als hij 's avonds tegen half zeven, met zwart
gelaat en glimmige, naar olie stinkende plunje van de ‘winkel’ thuiskwam. En 't
stond hem tégen. Na z'n zenuwachtig werk wilde hij thuis 'n plezierig gezicht vinden.
Maar met z'n lawaaierige luchthartigheid trachtte hij d'r ten slotte toch te troosten:
‘Dacht ze dat h i j 't zoo lekker had? De heele dag most-ie zich, godzalmeliefhebbe,
uit de naad werreke, z'n zenuwe verwoeste; z'n ooge, die wàre godverdomme al zoo
zwak - en nou, met dat verfloekte kleine werk, moste ze heelemaal naar de bliksem’.
Z'n schuinstaande oogjes waren roodgestaard, en hij veegde ze met z'n morsige
zakdoek af. ‘Nee, hij had 't óók zoo lekker niet, sulle; hij zou d'r 's meeneme, na' de
fabriek, dan kon ze 's zien hoe hij voort most, onder al die frotte gooie, de een
goddomme al fueler dan de andere; 't uitvaagsel, 't schuim, de pest van de
sameleveng...’ David blies zich op, en er was 'n wolk van fijne spuugspatjes om 'm
heen, - maar z'n geestdriftige troostrede eindigde gewoonlijk in 'n lollige fabrieksdeun,
die hij uitgalmde, handen in de zakken, zalig glimlachend, schuine oogjes
gitschitterend, maatschuddend met z'n smoezelige kop:
O, Jeannetteke, hoe oud zai-de-gai
'k 'eb 'n lief trompetteke, o, o, Jeannetteke
'k 'eb 'n lief trompetteke, dà kraig-de-gai van mai...

Nò-ja! dacht ze dat-ie zich alles antrok?... O, Jezes! as-ie zich àlles most antrekke,
dàn lag-die allang onder de grond. Maar hij vaagde'r z'n botte an, zulle. Wat kon 't
hem verdomme, dat ze allerlei vuile lol verkochte om 'm heen? As hij 't leve maar
had. Dan was-ie contengt.
Maar zij was zoo gewend aan z'n vurige opschroeverij, dat ze de kracht er van niet
meer voelde. 'n Stroef-bittere trek kwam er op d'r gelaat, en ze schudde langzaam
haar smal-gele kopje, waarin heur groote bruine oogen smeekend stonden. Ze kon 't
hier niet uithoue, ze most terug! De mensche hadde d'r wel gewaarschouwd, dat 't
zoo'n ellendige peststad was, maar hij most z'n dolle kop doorzette. Och God, waar
most dat op uitloope... Ze kniesde zich dood.
Ze leefde voort, in bestendige droefgeestigheid; en geloofde dat ze nooit meer
lachen zou.
David vond 't in werkelijkheid zoo heel erg niet. Zelfs scheen 't hem dikwijls, dat hij
iets wéérgevonden had, dat hij lang miste. Die schunnige gesprekken op de fabriek,
die bevielen 'm wàt best,
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en hij was op de winkel al spoedig beroemd om z'n gemeene kwinkslagen, die nog
lolliger schenen, door de grappige stijfhoofdigheid waarmee hij voortging Antwerpsch
te spreken; hoewel men hem bij herhaling verzekerd had, dat z'n geradbraakt taaltje
‘op nikske nie trok’.
'n Jaar of tien geleden had hij ook in Antwerpen gewoond; hij was toendertijd nog
volbloed ‘annechis’, en met levendige belangstelling had-ie deelgenomen aan de
‘bewegeng’. Z'n propagandistische werkzaamheid bestond in 't doen mislukken van
sociaal-demokratische vergaderingen. Hij was 'n bekend en gevreesd type; wààr hij
kwam moest-ie 't woord hebben. Voor niemand was-ie bang; 't kon 'm geen haar
schelen of hij met Vandervelde, Troelsta of Verkerken ‘debatteerde’. Hij stond ze
àllen, meende hij; al kwam Bebel, de paus van de baantjesjagers, in eigen persoon
naar Antwerpen, ‘hij kost 'm z'n botte kusse’.
In werkelijkheid had hij liefst met Antwerpsche sprekers te doen. Die kon hij
overbluffen met z'n verwarde woordemassa's. Die waren niet gewend aan
anarchisten-relletjes, en kenden nog niet de altijd weerkeerende loopjes, waarmee
men de rustverstoorders in Holland afscheepte. David had wel gemerkt, dat 't in de
Antwerpsche ‘partij’ hommeles was. En hoewel hij geen enkel feit kende, wist hij
voor de oogen van z'n kameraden 'n schitterend vuurwerk te ontsteken van algemeene
beschuldigingen:... verrajerij... diefstal... verduistering... jacht op 'n lekkere, zachte
stoel in 't Parlement....
Hij was nu zelf óók sosjààl-demokraat geworden; hij verlangde er naar, weer eens
op te treden, z'n stem weer eens te doen klinken, 'n troepje geestdriftige medestanders
te hooren applaudiseeren. Maar hij vreesde, dat men zich zijn rumoerig verleden zou
herinneren, en hij huiverde bij de gedachte, dat hij misschien als lid van ‘de Partij’
geweigerd zou worden. En wachtte ongeduldig op 'n gelegenheid, om z'n entrée te
maken. Hij nam zich voor het zoo aan te leggen, dat men 'm zou smééken zich weer
aan te sluiten. Hij zou dan eerst doen alsof ie er eigenlijk geen zin in had, en de lui
'n beetje an 't lijntje houden. Om per slot van rekening tòch maar toe te geven. Ja,
hij wàs zoo dom niet!
'n Woensdagmiddag trad hij, van de kou rillend, kraag opgeslagen, handen in zakken,
uit de warme fabriek in de droefgeestige regenstraat. Jantje, de half onnoozele
krantenverkooper, stond bij de uitgang van de poort van koude te trampelen, met
paarse wangen en lodderige, zwakjes geopende oogen, 'n pak bladen onder den arm,
stijf tegen 't lijf gedrukt. Hij praatte, in wezenlooze beweging van z'n slappe
kwijllippen, met 'n hoekigen mageren man; beiden staarden oplettend in de voorbij
snellende menschenstroom, draaiden soms hun hoofden even mede, in onwillekeurig
volgen.
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- 'k Geloof dat 't den dieje ies’ zei Jantje tot den magere. Die kwam met vàstbesloten
bewegingen van z'n kaarsrechte beenen, op David af; 'n ernstige, bijna lijdende plooi
had-ie op z'n beenig, bestoppeld gelaat. David herkende 'm terstond: Makkie van
Emden was 't, 'n Amsterdammer die al jaren te Antwerpen woonde, en met
onverklaarbare halsstarrigheid voor volksleider speelde; hoewel men hem uit de
Arbeiderspartij gezet had, omdat hij gelden had verduisterd uit de afdeelingskas, die
hij beheerde. In z'n anarchistische periode had David hem overal met schimp en spot
achtervolgd; eens zelfs, in 'n woelige debat-vergadering, had-ie 'm, onder heerlijke
toejuiching en tot haat prikkelend gefluit ‘'t type van de politieke baantjes- en
arbeiers-cente-jagers’ genoemd.
Dat schoot 'm alles tegelijk door 't hoofd, en aangenaam was die ontmoeting in de
koude voorjaarsregen niet.
Maar de hoekige scheen 'm niet te herkennen, gelukkig.
- Pardon, me naam is Van Emden. Heb 'k 't genoege met partijgenoot Peereboom
te spreke?’
David klopte 'm op z'n kilnatte schouder.
- Nó, maak nou maar geen konkelefoessies, Makkie, we zijn nog ouwe bekende,
wat? Ik heb wel, net as Brammetje Kuijper, 'n zootje ouwe plunje afgelegd, maar ik
ben je daarom nog niet vergete. Loop je mee op, want in die pes'rege...
- Nee, ik heb geen tijd. Ik zou u graag eve gesproke hebbe’. Makkies oogjes
draaiden onrustig-geheimzinnig, onder den breeden rand van z'n deukhoed.
- Het 't haast? vroeg David, die van 'm àf wilde zijn.
- Och nee, 't passeert niet op 'n paar uur.
- Nò, weet je wàt? Kom dan van avond eve bij me. Weet je waar 'k woon? Hier
hè-je mijn adreskaartje. Zòò. Om 'n uur of acht, ken je dan?
Makkie keek teleurgesteld, maar dat was niets als schijn, want hij vond 't heel
plezierig, eens bij iemand uitgenoodigd te worden. De meeste werklieden schuwden
hem. Nu wilde hij meteen van de gelegenheid gebruik maken, en vroeg slapjes-wech:
- Wat 'k zegge wou,... zal 'k me vrouw òòk maar meebrenge?
- Al wou je zes vrouwe meebrenge. As je d'r maar om dènkt, dat de mijne erg
jaloersch is.
Makkie wist eigenlijk niet recht, of 't gulle antwoord dat-ie kreeg, 'n toespeling
was op de Kriste-vrouw waar-die hier mee leefde, terwijl z'n wettige echtgenoote,
in Amsterdam met vier jonge kinderen half gebrek leed.
- Best, best’, zei-die gedwongen, stijf glimlachend. ‘Maak je mar niet ongerust
hoor. Zoo'n vaart zal 't niet loope’. Toen gaf-ie David 'n knokige, klamme hand, en
ging met kordate stappen wech in de regen-schemer.
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Wat zou-die wille? Geld leenen? Dàt zou 'm niet glad zitten. ‘Beste jonge, zou-die
'm zegge, je mot me niet kwalijk nème, maar ik kom zelf pas uit Mokem, en dat
doe-je niet voor je plezier. En ik heb me daar 'n vrouw en twee kindere, die kenne
onbeschrieë hun natje en hun droogie wel an... Spijt me wèl... maar...’ David maakte
de gedachte niet af. Nee, hij zou 'm komen vragen voor 'n voordracht, niets was
zekerder. Waarover? Over de Guldensporenslag. Natuurlijk! Vast en zeker. Daar
stelle alle Vlamingen belang in:... Gij afstammelingen van de stoere Vlaamsche
handwerks-gezelle, die zich zoo... zoo onvergelijkelijk dapper weerden, tegen de
adelijke indringers uit Frankrijk, die heulden met Vlaamsche graven, hertogen,
koningen en andere snorrekers’,... wat zoue ze lache, wat zoue ze klàppe om dat
chijntje,... 'n reuze-suksès... ‘Ja! want 't kapitalisme is internatsjonaal, vergeet dat
nooit, partijgenoote, enternatsjonaal... Gij Vlaamsche broeders, zagt mij, waarom
brult de Vlaamsche Leeuw niet meer als voorheen? Waarom laat de Vlaamsche
werker, die weleer zoo onversaagd, zoo dapper, zoo... zoo energiek! ópstond tege 't
enternatsjonale kapitalisme - zich nu zoo gewillig, zoo suf, zoo zonder eenig verzet
- knevelen, onderdrukken, uitzuige - door 'n handjevol geldbaronne?? Waaròm, hoe
komt 't, dat Marx, onze geestelijke fader... (nee, hij zou zeggen: ‘wader’) zoo terecht,
zoo krakteriestiek, want àlles wat Marrex zegt, es karaktériestiek... kan schrijve...
op bladzij... ja, partijgenoote, de juiste bladzij schiet me niet te binne,... in 't Kapitaal,
dat meesterwerk, dat monument, waarom kon onze groote voorganger zegge: België
is 't paradijs van de kapitalisten??...
Voor David's oogen, aan zijn voeten, golfde de bomvolle zaal; de menschen werden
geestdriftig, juichten, stampten op de holle vloer, en klapten in hun handen: Bravo,
bravo! En hìj zweepte ze op, maakte ze nòg vuriger, nòg woester. Honderden witte
hoofden waren naar hem gekeerd; hij had ze in z'n macht, hij bedwong ze; ze staarden
'm angstig aan, als hij iets uitlegde... lachten, brùlden van pret, als hij 'n mop vertelde;
en hun applaus donderde, als hij 'n moment ophield om 'n slokje water te drinke. Ja, en dan z'n slotzin, dàt zou me iets zijn! Ze zouden losbarsten, allen gelijk in 'n
daverende Marseillaise...
Met korte pasjes, snel, driftig, ging ie voorwaarts. Van heete gejaagdheid klopten
z'n slapen. Totdat-ie in de kille voorjaarsregen voor z'n huisdeur stond, en in z'n
doorweekten jaszak den sleutel zocht; ontnuchterd. Maar de koortsige duizeling
bleef, en z'n oogen gloeiden.
- Lene, vroeg-ie, hijgend van 't trapklimmen, ‘kè-jij eene Van Emden?
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- Waarom? kwam kniezerig-toonloos uit 't bleeke vrouwtje.
- Nò, die komt van avend hier, mit ze vrouw.
- Voor wat?
- Voor 'n vergadering, geloof 'k. Hij most me spreken. Ik zou d'r best trek in hebbe
foor 'n keertje. Zoo van tijd tot tijd 'n voordrach; is toch al 't minste wat je ken doen.
Maar me weer òpoffere, zoo as in Amsterdam, dàt niet.
Den heelen somberen morgen had Lena zitte peinzen; mijmerend had ze gestaard
in de druilerige regenlucht; ze kon 't niet uithouden; ze wou weer terug naar Holland.
De afzichtelijke, ruwe menschen, de morsige stad, de onverstaanbare gesprekken,
die ze vol gemeenheid waande - àlles drukte haar. Ze wist dat ze afleiding noodig
had, maar ze zat zich alleen te verkniezen, liever dan eens op visite te gaan bij een
van d'r buurvrouwen, die haar al dikwijls op 'n ‘taske kaffe’ genoodigd hadden.
Uitbundig blij was ze, nu er bezoek werd aangekondigd.
- Zal 'k wat in huis halen? vroeg ze bereidwillig.
- Ja, dat zou 'k maar doen, 'n paar patékes, - weet je dat nou nòg niet! dat binne
taartjes, - en 'n beetje kersausemàngele.
Dien namiddag bracht ze in spanning door. D'r zou eens iemand bij haar komen;
eindelijk! Weifelend speelde 'r door 't hoofd de gedachte: Tòch 'n misselijke vent,...
vrouw en kindere in de steek gelate... kas van de partij bestole... Maar de praatjes
van de menschen zouden wel 'n beetje overdreven zijn, en wie weet hoe lastig of die
vrouw 't hem gemaakt had. Jà, iedereen was daar de braafheid zèlve! An iedereen
mankeert wel 's wat...
'n Paar weken vroeger zou ze zich er nog wel 'n beetje op bedacht hebben, eer ze
zoo'n individu ontving. Maar nood leert bidden; dat er nu eindelijk eens wat afleiding
kwam, was haar voldoende.
Ze zaten zwijgend hun bezoekers af te wachten. Lene had 'n helderwit tafellaken
opgelegd. Telkens als ze dit deed, dacht ze stil-weemoedig terug aan de lichtfeestelijke
Vrijdagavonden bij haar vader thuis, die Joodsch-rustige, hel-plechtige avenden, die
witlichte gezelligheid, waarin ze ontroerd herademde...
Midden op de tafel 't fijngelakte theeblad, waarop netjes gerangschikt de van
binnen blinkende, porceleinen kopjes, blauw bebloemd. Naast 't theeblad 'n
opgehoopte schaal olienootjes, dof grauwe jodegarnalen, met vet-bittere koffiegeur.
Aan 't gaslicht brandden drie pitjes - schitterend.
Lena huiverde... Zenuwachtig van 't wachten.
Tegenover haar aan tafel: Daved, frisch gewasschen, met natte haren, in proper
blauw overhemd, naast de kachel. Hij had 't eerste deel van ‘Das Kapital’ open voor
zich liggen, en maakte hier en daar in den tekst, of terzijde, blauwe potloodkruisjes.
Hij
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las niet, was te veel vervuld van vergadering-gedachten, door 't frissche water van
straks weer opgewekt. Hij had 't oog op z'n boekenkast, die stond in denzelfden hoek
naast 't venster, waar den eersten nacht hun kermisbed had gelegen. De rustig
spiegel-blinkende glasruiten lokten 't oog naar de veelkleurige rijen keurig gebonden
boeken, rood en zwart en ivoorwit, met matgulden rugtitels. Hij had ze pas zorgvuldig
afgestoft. Aan den anderen kant van 't venster: z'n ‘schrijfbureau’, 'n bruin geschilderd
keuken-tafeltje, waarop hij 'n soort étagère had laten timmeren, met 'n aantal hokjes;
die had-ie volgestopt met papieren en brochures. Op 't tafeltje zelf, 'n brievenweger,
naast 'n half-beschreven blad papier... Wel nee, daar zat niks anstellerigs in... Als
Van Emden dacht, dat dat 'n manuskript was... moest hij 't zelf weten... Iederéén
heeft wel 's 'n blad papier op tafel liggen... Glad-blinkende glasruit boven 't
schrijfbureau, 't portret van Marx, onze geestelijken vader...; de breede leeuwe-kop,
met de woeste haarwolk er omheen, fier blikte de kamer in... Aan den wand boven
Lene:... 'n groote fotografie in gedistingeerd-eiken lijst:... 't Internatsjonaal Bureau...
Wat zou Makkie z'n oogen uitkijken! Nee, nee, Davidje was geen frotte annechis
meer... diè tijje, die ware voorbij!.. Al de voormanne van de Internatsjonale
Sosjààl-Demokratsie... zóó als ze daar stonde op 't portret... Op de stoep van de A.
Enne. Dé-Bé... had-ie gesproke... hij de bekende propagandist. Hij zou ze 'm allemaal
aanwijzen, aan Makkie... Hier hè-je Werri, die groote... 'n boom van 'n kerel, 'n
reuzespreker... En die dikke daar, die zà-je wel kenne... Nee?... nou val je me toch
tège... dat is Anzeele, Eedje Anzeele... de Belsje ‘Pieter Jelles’... 'n heele dag ben 'k
mit 'm uit geweest... in Groot-Mokem; na 't kongres... En die daar... dà 's
Vanderfelde... die mot-je hore Fransch parlefinke... manjefiek hoor... kompleet 'n
gebore Parijzenaar...
Tril-tingelde gniepig 't elektrische belletje door z'n vizoen... Daar had je ze... Nou
studeere!
- Lene,... ik geloof dat 'r gescheld wordt; of 'k verbeeld 't me; doe 's evetjes ope...
Maar Lena stapte juist de deur uit, tenger-slank in d'r witte reform-boezelaar.
Hij zat ongeduldig op z'n stoel heen en weer te schuiven. Hij had wel zin, óók naar
voren te gaan, maar hij hield zich in, zenuwachtig hijgend; want hij wilde bij z'n
studie verrast worden.
Toen trad Makkie, hoog en hoekig, in de kamer, z'n plat geknepen deukhoed
glimmend van nattigheid, z'n kraag opgeslagen, z'n nauwsluitende jas met fijne
regendruppeltjes bepereld. Boven z'n zuinigen, dun omlaagvallenden knevel, trilden
z'n smalle neusvleugels in onophoudelijk konijntjes-gesnuffel; en z'n grijze oogen
zochten rond, ongerust.
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Achter 'm kwam z'n vrouw, resoluut stappend op grove mansvoeten; d'r groote grijze
oogen loenschten brutaal uit 't doorploegde vischwijvegezicht, met den stompen
lolligen knobbelneus. 'n Doorweekte ruig-roode cape droeg ze. An d'r arm liet 'n
bleek jongetje, met blauwe kringen onder d' oogen en vuil-rood haar, zich verlegen
voortslepen...
Nog 'n moment bleef David zitten, over boek gebogen, elleboog onder kin - toen
stond hij op, en stapte op z'n kromme beentjes, rechterhand in broekzak, iets
voorovergebogen, z'n gasten tegemoet, met linkerarm wuivend.
- Kom binne, kom binne!’
Makkie, stijf buigend, met krakende stem: ‘Mag 'k je voorstelle... Partijgenoot
Peereboom,... me wrouw’ en 't jongetje dat zich verlegen aan de cape van z'n moeder
vasthield, aanwijzend: En dit is me zoon; nò, wie bin jij, beste jonge?’ De ‘beste
jonge’ drukte zich tegen z'n roode moeder aan. ‘No? bin je-n-'t vergete? O, 't is zoo'n
rakker assie iets niet zegge wil. Kom, wat zijn dat nou voor kure. Zâ-je 's gauw an
meneer zegge wie je bint?
De bezoekers stonden nog steeds in de deuropening, en achter hen werd 'n streep
van Lena's witte boezelaar zichtbaar.
Flauwtjes schmonselend, zacht, en op ieder woord evenveel nadruk, kwam 't
eindelijk uit 't bleeke ventje: ‘Ik-bin-gezel-Gij-ijs’. Toen deden Makkie en z'n vrouw
'n paar pas voorwaarts: bij de tafel hielden ze halt. Gezel Gijs liet zich genadigjes
meeslepen.
- Kommier, laat ik je eve van overtollige kleedingstukken ontlastâ,’ bood de
voorkomende gastheer aan. Makkies jas en de rooie cape werden over stoelruggen
uitgehangen.
- Ga zitte, ga zitte, ga zitte lui; doe of je thuis bint. Jeanétje sjeneer je niet, zegge
ze in Mokem.
Gezel Gijs schoot tusschen tafel en Lena's stoel door, en ging bij de boekenkast
staan kijken. Daar bleef hij verder den heelen avond.
Van Emden zette zich naast David. Tengere Lena sleepte voor 't schonkige
vischwijf 'n stoel aan.
In 't heldere, wèldoende gaslicht, voelde ze zich warmpjes en genoeglijk, als 'n
poes in de zon. Ze knipte eens met d' oogen, en smakte. Toen nam ze d'r lollige
tafelbuur eens op... Zóó, zoo, was dàt nu de ghoie, waar Van Emden mee, ‘leefde’...
Ze moest zègge... 'n goeie ruil had-ie niet gedaan... Wat zàg die an d'r?... Wat gek
toch, dat zooveel Jode mannen in de laatste tijd... 'n goeie, brave, verstandige vrouw
liete zitte, voor zoo'n individu, niks as 'n stuk vleesch... dat al heel gauw verflenste...
Ze zag 't tellekens vóór zich... De anarchist Van Oestere... en die andere... die vroeger
voor David versteld had... Nee, ze was niet conservatief: 'n ghoie was ook 'n mens,
évegoed... ze had 'n hoop Kristen vriendinne in Amsterdam... maar dat ware van die
echte frissche blonde
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wijve... daar zat wat àn, daar kan je mee redeneere... Maar die hier, die lag de stomheid
en de verdierlijking op d'r gezicht... Hadde de mannen van tegenwoordig misschien
slaafsche toehoorsters noodig voor hun onechte frazes... en voor hun drift... gewillig
vleesch...?
- Ja, ik zal mar mit de deur in huis valle’, kraakte Makkie's stem.
Z'n vrouw zette de lippen wat vooruit, en liet d'r kop langzaam, en statig zakken.
Stille Lena ging met d'r gele aandacht-gezichtje op de beide ellebogen steunen.
David krabte met linkerhand over z'n kruin; trok met z'n rechter, tusschen z'n beenen
door, de punt van z'n stoel naar voren, en zei:
- Ga-je gàng’.
- Je mot dan wete... kraakte 't in plechtige verhaaltoon... ‘dat we hier in
Antwerrepe... hebbe, de zoogenaamde Hoerebond...
Lena verschrok.
... dat is 'n vereenegeng, 'n Bond, van onderkruipers, gesticht om d'n A.D.B.1)
afbreuk te doen. Dat is de Gilde. Je weet, d'r wordt nou 'n kontegent leerlinge bij 't
vak toegelate. Die motte eerst de toestemmeng hebbe van d'n Bond, anders komme
ze d'r niet bij. Dan vliege ze buite.
Nou hè-je de Gilde, die het de pretensie, van óók leerlinge an te wijze. Je weet,
d'r wordt tegenwoordig in 't vak dik cente verdiend... enne... d'r zijne 'n massa ouwers,
die d'r hun kindere bij wille hebbe... Maar de Bond houdt er de hand an... wij late d'r
geen één meer toe... daar ken je vast op gaan. Maar de gilde, die stookt 't vuurtje an,
die maakt gebruik van de ontevrejenheid, die d'r onder de ouwers... heerscht, zal ik
nou mar zegge. Zie-je wel schrijve ze in hun blaadje, dat kòmt d'r van. Dat binne de
gefollege van die mooie Bond. Nou mag 'n vader z'n eige zoon niet eens meer 't vak
leere, as ie d'r zin in het... Goed. Maar nou hebbe ze d'r wat niefs op eutgefonde...
In 't laatste nummer van 't gildeblaadje ken je leze... datte d'r geen leerlinge meer
worre toegelate, omdat... dat geef ik joù te raaie’. Met energiek vooruitgestoken
spille-arm wees de verteller David aan. ‘Dat geef ik joù te rààie’, herhaalde hij rauw.
De vrouw van Makkie, stijf rechtop, d'r uitpuilende oogen wijd open, lippe op
mekaar vooruitgestoken, knikte zeer ernstig en langzaam van ja. Toen trok d'r
doorploegde tronie in glimlach, en liefzegevierend keek ze van d'r man naar David,
en van David naar aandachtige Leentje: Nou most ze tocheres effetjes wete, of David
slim genog was, om te raden wat zij allang wist. Lena was in spanning. Zelfs 't bleeke
jongetje keerde z'n vuilrooden kop half om, en lonkte naar mama... Makkie's smalle
neusvleugels ginge ope' en dicht, snuffelend,

1) Antwerpsche Diamantbewerkersbond.
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- Misschien... omdat Hangri Polak 't niet hebbe wil, zei David eindelijk. Hij wist
dat-ie 't heelemaal mis had.
- Nee, kraakte Van Emden. Hij glimlachte zelfbewust-matigjes. ‘Nee. Wàs 't tat
nog maar. Want Hangri Polak, dat is de Bond,... en de Bond, dat binne W i j ... Ik zal
't je mar zegge, je komt 'r toch niet achter.
Vrouw Van Emden had 't wel vooruit gewete. Ze glimlachte bitter, en van triomf
ginge d'r oogen nog wijder open.
- D'r worre geen leerlinge meer toegelate, omdat j i j hier bint, omdat i k hier bin;
omdat je frouw hier is, omdat m i j n wrouw hier is, om kort te gaan: omdatte d'r te
veel Hollanders, omdatte d'r te veel Jóde hier binne. Wàt zeg je nou van zòò'n
aarts-fui-le r i s j e s !’
Muisstil was 't 'n moment in 't helder verlichte vertrekje. Allen dachten zwijgend
voor zich uit; vrouw Van Emden in fierheid; Makkie-zelf in voldoening, taak ten
einde; Leentje in angst...
Eindelijk zei deftige David in 'n stem, zwaar van verdoemende verachting:
- En wie ès de auteur van dat misselijke, anti-semietische, chauwinistische pamflàt?’
Z'n kop ging schuin staan.
Krakend antwoordde Makkie, gevoelend dat-ie iemand voor eeuwig aan den
schandpaal nagelde:
- Dat is Krinkels, de voormalige sekkretaris van de Werkliedepertij, misschien
ken-je 'm nog wel van vroeger, dat bocheltje, 'n rinnegaat van de gevaarlekste soort.
Maar (hij bedacht met ongerustheid dat hij-zelf niet heelemaal zuiver op de graat
was,) late we niet langer stilstaan bij die ploert, we hebbe nog meer te bespreke.
- Nàtuurlijk, zei met 'n pruil-mondje z'n vrouw, zich verschikkend op d'r stoel.
- Nou weet je zoo goed as ik, dat 'n groot deel van de ‘bewuste proletariërs’, die
lid van d'n Bond zijn, moete òmkijke as je ‘Chaufienist’ roept. Ik wil zegge, dat d'r
'n hoop binne, die as 't op proletarisch santiment ankomt, met Krinkels en konsorte
gerust op een lijn gesteld kenne worde. Bellege zijn over 't algemeen nog al
chaufienistisch. Daarop spekuleert die ploert nou. De Hollanders zijn bijna allemaal
steunpilare van d'n Bond. Assie d i e gehaat kan make, komt er oneenigheid, ruzje,
en hij het maar half werk om d'n A.D.B. in mekaar te trappe. Of heelemààl geen
werk, dààr wil ik vanaf zijn.
- Zéér zéker’, beweerde, nuffig artikuleerend, Mevrouw Van Emden.
David keek met halfgeslote' oogen voor zich. Zwakjes te vermoeden begon-ie,
waar 't op uit zou loopen, 't bezoek van Makkie. 'n Protestvergadereng...? Het kraakte
verder:
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- Daarom geloof ik, dat 't onze plicht is, onze p l i c h t , versta me wel...
- Ja, u moet mijn Man goed begrijpen’.
... om op staande voet, als Hollander-zijnde, te protesteere, en die Jodevervolging,
want dààr komt 't toch maar op neer, in de geboorte te smoren. Je weet natuurlek
wel, ik zou hààst zegge: evegoed as ik, dat ik voor me Jood-zijn geen soe geef; ik
beschóuw me-zelf niet meer as Jood...
- O neen, mijn Man is van zeer moddèrne begrippen.
... maar zóó iets, mòet iedereen verderwelijk achte voor de organiezaatsie. Ik heb
d'r op staande voet mit Loewie Roméo, de bondsbestuurder, 'n spesjaal vriend van
me, over gekonféreerd, en nu lijk jij, (met vooruitgestoken mageren vinger) ons de
angeweze persoon, de rait man in de rait plees, om in 'n vergadering, die we gaan
belegge, as afgewaardegde van de te Antwerpen woonàchtige Hollanders, over dit
onderwerp, 't woord te foere’.
Makkie rees op, snoot voorzichtig z'n neus; daarna ging-ie met handen in zakken
en vooruitgestoken beenen zitten.
't Was 'r. Langzaam had-ie 't voelen aankomen, in Makkie's plechtig-krakende
uiteenzettingen, weifelend had-ie 't geloofd; nòg nader was 't gekomen, en nu had 't
'm plots en vol bereikt.... ‘Over dit onderwerp 't woord foere...’ of hij wilde? Addenom
of-ie w i l d e ! Zich nu kalm houe, zich bedwinge, maken dat niet ieder lillend trekje
van z'n gloeiend gelaat verried z'n begeerte... z'n knagende begeerte, die hij nog wilde
verbergen. Gesméékt moest ie worde... gesmeekt. Als later de laster kwam, - ieder
volksleider wordt belasterd - en 't verwijt, dat-ie 't prestige van de partij te grabbel
gooide, door als spreker op te treden, terwijl ie vroeger 'n gemeene relletjes-verwekker
was... as ze 'm dat verwete, den moest hij rustig en waardig kunne zegge: ‘Vrinde,
't es jullie eige schuld... jullie zijn me komme bidde en soebatte. Ik heb eerst niet
gewild... jullie motte 't nu maar zelf wete, en mijn asjeblieft geen verwijte naar 't
hoofd slingere. Dus:
- 'k Denk 'r niet an, zei-die droog, - schouderophalend. ‘'k Zoù je bedanke’.
Makkie wierp 'n snelle blik op z'n vrouw, die, met groote oogen, staarde ontzet
voor zich uit. Lena, teleurgesteld, verbaasd, leunde achterover in d'r stoel. Slap liet
ze d'r armen langs 't lijf hangen.
- De rede van je weigering? vroeg Mak. ‘Je vat, ik moet verslag doen van me
zending. Ik moet kenne zegge, waaròm je 't niet doet. Ze rekene d'r allemaal op. Ik
had ze vast en zeker beloofd, dat ik 't klaar zou spele.
- 'k Zou je bedanke, om mijn keel kapot te schreeuwe, en dan nog ondank te oogste
op de koop toe. Ik ken ze hier in Antwerrepe
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genog. Nooit appresjeere ze wat. Nou wil 'k niet zegge, dat ik 't dààrom zou moeten
late, maar 't lamste is, dat je hier nog op de koop toe kans loopt, om mit de polietsie
in aanrakeng te komme.
- O, wat dàt betreft, dààr hoef je niet bang voor te zijn. Ik spreek op alle
vergaderenge...
- Mijn man spereekt overal.
... en nooit valle ze me lastig...
- Intégendeel, beweerde mevrouw Van Emden, àl te behulpzaam.
... en bovendien, die vergadereng is 'n vergadereng van Hollanders: die bemoeit
zich eutsleutend mit Hollansche belange. We zalle-'t bij de polietsie anvrage.
- 'n Offisjeele vergadering... onder bescherming van de polietsie... en alle openbare
machten, meende Mevrouw, ‘niets is veiliger!’
- Kom Peereboom, ik zou me d'r nog 's op bedenke. Je begrijpt, als je definitief
‘nee’ zegt...
- ‘Moeten wij ons van 'n ander voorzien’, vond Mevrouw.
- Nò, fooruit dan maar; ik zie datter toch niks an te doen is. 'k Zal me mar weer's
late lijme voor 'n keer. 'k Weet tòch waar 't op uitloopt. Ondank, ondank, en nog er's:
ondank. - Wanneer is 't?
- Volgende week Dinsdag.
- Hemelsche genadegheid, a d d e n o m ! dan zal 'k me motte haaste. Want ik zeg
mar: Niet of goed.
- ‘Mijn man ook. Précies 't zelfde’.
... en als ik 'n redevoering uitspreek, 't zij over 'n wetenschappelijk onderwerp, 't
zij agitatorisch, 't zij op de eerste Mei - dat rijmt...
- Je bènt me 'n dichter, lachtte Makkie beschermend.
- Herman Gorter is d'r 'n prul tegen, vulde Mevrouw aan.
... dan mot 't iets zijn, waar de mensche wat an hèbbe, goed schematisch opgezet,
deugdelijk gedokumanteerd... in één woord: iets fijns.
Lena lachte kalm. Ze dacht aan de groote vellen folio-papier, die David altijd
vòlschreef, met 'n rondschriftpen, en waarop zij dan voorzichtig de taalfouten
verbeterde. Avond aan avond zat-ie te pennen, groote kladderige letters,
nieuwe-gidscherige zinnen van 'n bladzij lengte. Dan leerde hij alles uit z'n hoofd,
terwijl ie, met z'n oogen dicht, de kamer op en neer stapte. Maar als-ie voor de
vergadering stond, was-ie alles vergete, en fantazeerde; fantazeerde reusachtig lange
frazes, die zij ademloos trachtte te volgen, maar waarvan zij 't einde nooit kon vinden.
Er wàs ook nooit 'n einde aan, want als de spreker zoowat in 't midden kwam, had-ie
zich door zooveel tusschenzinnetjes heengewerkt, dat-ie 't begin al 'n minuut of tien
achter zich had.
- Dan is 't misschien 't beste, dat wij maar òpstappe, kraakte Makkie. Maar hij
bleef doodkalm zitten.
- Bi-je bedonderd! Jà, ik ga nou nog zitte studeere. Blijve jullie nog 'n beetje.
...Vrouw schenk 'n koppie thee in’.
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De thee werd geschonken, de olienootjes rondgedeeld, en in de heerlijk verlichte
kamer, aan de hel-witte tafel, zaten de vier behagelijk te slurpen, en deden de schillen
van de ‘mangelen’ knetterend springen.
Lena mijmerde zachtekens. Ze vond 't ouwerwetsch, lekker, genoeglijk, weer 's
'n paar mensche bij d'r te hebben, en ze wist, voelde, dat in haar, op haar huppelende
gedachtetjes, scheen 't witte licht van 't tafellaken; van 't Joodsche sjabbes-tafellaken
't witte licht.
David was vol van de groote redevoering, die hij ging houden, de reusàchtige
redevoering, waarvan de heele stad zou spreken. O, hij had de plicht z'n best te doen,
z'n uiterste best. Moest hij z'n partijgenooten niet laten zien, dat 'r wat goeds gegroeid
was, uit de warhoofdige anarchist? En... moesten de menschen niet zegge:... wat is
die Krinkels toch 'n poen, dattie durft te schelden op 'n volk, waarvan de gewone
werklieden over zulk 'n schitterend; nee overwèldigend redenaarstalent beschikken?!
Van Emden was verlicht, gelukkig had-ie 't zaakje opgeknapt. Als ze hem wat
opdroegen, dan was 't in goeie handen, dat zàgen ze nù weer eens. Hij nam zich voor,
'n klein beetje te overdrijven, als hij moest vertellen van Peereboom's aanvankelijke
weigering; 'n ander in zijn plaats zou stilletjes naar huis zijn gegaan en de zaak hebbe
opgegeven. Maar hij, hij liet zich zoo gemakkelek niet afschepen; hij had
volgehouden, Peereboom bij z'n eigen woorden gepakt, en - gewonnen.
En stille Lena was verrukt, al kon je op d'r smalle gezichtje niets merken. D'r David
ging weer an 't werk; kon zich weer geven. Misschien zou-die ook nieuwe kennissen
opdoen en mee naar huis brengen. Het speet 'r alleen, dat ze niet mee kon, omdat ze
niemand had om op de kinderen te passen. Maar daarover dacht ze toch niet lang.
Het juichte zoo in haar, nu er wat geluk kwam voor d'r David... Maar ze zei niets.
Onder 't knetterend gekraak van kersause-mangelenschillen, en terwijl de ijle,
geurige wasemslangen uit de theekopjes stegen kronkelend op, en de drank geurde,
begon er nu 'n gesprek tusschen de vier. Kopjes werden tikkend neergezet, nieuwe
thee werd kletterend ingeschonken, de stemmen klonken er doorheen; donkere oogen
schitterden, dikke, roodglimmende lippen lachten,... onder 't heerlijke, huiselijke
gaslicht.
Eerst praatten de mannen over 't werk.
David ‘sappelde.’ Hij had pestwerk op. Hij kon d'r niet an voort. Verlede week
hadtie voor 55 frank werk gemaakt. Gaat af: 28 frank koste. Mit 27 frank kon-ie naar
huis gaan. En nou hadde z'm nog niet eens ‘bazeloon’ afgetrokke, anders hadtie d'r
heelemaal 'n nefiege an overgehoue.
Makkie vertelde, onder groote aandacht, dat 't met de Hollandsche werkslui allemaal
zoo ging, omdat ze te fijn werkten; in Antwerpe mot
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je zoo nauw niet kijke. Je mot 'r 's wat door de vingers zien. Legt 'n ruitje 'n beetje
scheef, ookke zorg. En as je daar 'n beetje aan gewend bint, maak je twee keer zooveel
af. 't Minste wat hij, Makkie, haalde was 80 frank. Nee hoor, daarover most je je niet
ongerust make. Alle Hollanders die hier komme, hebbe prachtig hun brood. Over
m'n einde!
David lamenteerde door, over 't pestwerk; z'n ooge keek-ie d'r kapot op. As-ie
naar huis kwam, was-ie kapot; hij vrat zich op van de zenuwe. 't Was 'n hel, die
fabriek, 'n monster, dat mensche opvrat, 'n kweekplaats van ontucht; Léérlinge motte
ze hebben! Mijn hart, dat breekt me, als ik zie, wat die jongetjes daar allemaal leere.
Ik walg d'r van, inwendig vervloek ik de fabriek, ieder uur van me leve. En je gaat
meedoen, met dat smeerlappetuig; ze slepe je mee, die patjakkers, dat krepuul. Niks
kon die d'r an doen. Hij moest, al wist-ie nog zoo goed hoe vuil of 't t'r was, want hij
moest afleiding hebbe; ja, as je de heele dag op de febriek zat, dan dacht je over
fielsefie of kuinst of belletrie! Dan konne alle schrijvers, dichters, ékonome en
fielezofe voor 'm naar de bleksem loope. Ha-ha-ha, fielsefie! Ze zien je ankomme,
die ‘bewuste proletariers’. As je geen fuile moppe kan vertelle, heb je af bij ze. As
je, god-zal-ze-verdomme, met ze spreekt over hun eerste belang, de organiesaatsie,
dan ken je van ze op je verdommenes krijge. Ze komme bij je an de mole staan, om
je de fuilste liedjes te leere. Daar hebbe ze lol in. Die jongetjes, die gaan heelemaal
naar de bleksem. Die leere al vroeg waar Abram de mostard haalt. En wat mot je
doen? Ik zing maar mit ze mee... Niet dat i k zoo'n heilig boontje ben; o, nee; daar
sta ik voor bekend, dat ik ook wel tegen 'n chijntje kan; en zelf òòk wel 's 'n schuine
mop tappe. Gerust hoor! Daarvoor bin je mens. Leve de lol. 'n Kluizenaar was Davedje
Peereboom niet! En plotseling uitbundig vroolijk wordend, was-ie z'n heele boutade
weer vergeten, en zong met 'n zalig gezicht en schitterende oogen:
Ken-de-gij die beere,1) van den Ellesee2)
As je mit ze oitgoat, pas op je portemenee,
De een vrait mit 'n slaper,3) d'ander mit één koetsier,
'ebbe zij geen cente dan gane zij op zwier,
Trala-lala... Trala-lala.

En werd dan, zonder merkbare oorzaak, weer ernstig: Nee, maar zonder dolle, 'n
mensch moest zich in die ferfloekte pestbuile àlle geestelijke voedsel ontzagge. Daar
hadt-ie nou 'n kas mit boeke: De prachtigste werke... Makkie en z'n vrouw keken
met begeerige blikken naar de lange rijen veelkleurige prachtbanden. David was

1) Lichtzinnige meiden uit 't volk.
2) Elysée, bekende danszaal.
3) Slijper.
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in de wolken. Maar de draad van z'n klacht weer opnemend: M'n hart gaat kapot als
'k d'r na zie. Niks kan ik meer in m'n kop krijge. Daar bin ik nou bezig, 't eerste deel
van 't Kapitaal weer 's opnieuw te leze. Kijk, je kan zien, dat ik d'r in gestudeerd heb.
Overal staan kruissies. Ik weet niet of je-n-'t geleze hebt; 'n prachtwerk, mar toch
zoo moeilijk niet. Ik heb 't al 'n paar maal van a tot z doorgewerkt. Denk je, dat ik
d'r nóu 'n touw an kan vastknoope? Je mòt hier passimist worre, of je wil of niet.
Over pessimisme gesproke, wrong Makkie zich in den woordenvloed, kende
Peereboom die jonge van, vrouw hoe heet-ie ook weer, je weet wel, die zech kapot
gemaakt het? O, juist Bles. 'n Spesjaal vriend van 'm. Die had je motte kenne.
Makelaar was-ie. 'n Pràcht van 'n jonge. Altijd even sjiek, koket. - Hij het z'n brood
gehad... zoo zal jij en ik 't hebbe, omijn. Maar hij loopt hier alleen in de stad rond.
En géén gemeene jongen, geen uitgaander, hoor. De rechte soort! Nooit dronk ie 'n
druppel... Hij loopt tegen 'n meid an; die weet zich heel mooi voor te doen, hij wordt
d'r verliefd op, en hij was wech. Al z'n geld het ze-n'm afgezet, tot de laatste soe het
ze-n'm uitgezoge. Ze most tellekens méér hebbe. En hij, schlemiel, het van d'r
gehouwe... Op 't laatst is-ie gaan spele, op de koerse, voor geld van ze patroon... hij
verliest twintig-duizend frank... de volgende dag most-ie afrekene... hij weet niet
waar-ie de cente vandaan mot hale... Ik zie 'm nog zóó voor me staan. Als 'k 't had
gewete, ik had 'm opgeslote;.. hij gaat weg... drinkt 'n flessie vitriool uit... Peereboom!
vier-en-twintig uur hettie nog geleje... de verschrikkelijkste pijne hettie gehad... De
dokter gewoon gesméékt om 'm maar af te make... Op 't laatst kreeg-ie nog 'n helder
òògenblik... Ik hoor 't hem nog zòò zegge... Makkie, zegt-ie, ga hier wéch,... iedereen
die hier blijft, gaat kapot... Toen was-'t met 'm gedaaan...
Vrouw Van Emden had tranen in d'r oogen.
Lena huiverde kil.
En de vier staarden peinzend in 't licht.
't Werd koud.
Dien nacht, toen David allang sliep, lag tengere Lena te denken. Ze hoorde nog steeds
de krakende stem van Makkie... en de jonge van Bles spookte vòòr haar. 't Was geen
alleenstaand geval; er waren er meer zoo gegaan, er gingen er nog telkens - tellekens,
denzelfden weg op. En al haar bittere gedachten kwamen weer boven; 'n oogenblik
had 't heerlijke gaslicht ze verdreven, maar nu waren ze terug, de vreeselijke
spookgedachten, en jaagden koortsig haar door 't hoofd. Die arme, arreme jonge...
tegen 'n meid àngeloopen, verliefd op d'r vleesch en d'r angeleerde manieren...
Zou 't waar zijn,... dat Antwerpen 'n sombere, bloederige moordkuil was?
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III
Nu werken aan zijn toespraak: hardnekkig, zonder rust, gespannen. Z'n jasje puilde
uit van de bundels dagbladen en papieren die hij in z'n zakken droeg; er kwamen
telkens nieuwe bij. Hij las, làs; kolommen dikwijls, zonder iets te vinden dat-ie
gebruiken kon. Alle vakgenooten moesten 'm inlichtingen geven, en bij tooverslag
bliksemden plots in z'n duizelenden kop klinkende frazes op, die 'm dan weer opnieuw
groote inspanning veroorzaakten, want hij moest ze te pas brengen, allemaal; en meer
dan eens werden heele bladen folio, reeds volgeschreven met z'n reusachtige
kladletters, verscheurd, omdat 'n pas ontdekte fraze 'm dwong 'n gedeelte van z'n
toespraak om te werken. Thuis had-ie geen oogenblik rust; peinsde moeizaam, met
half toegeknepen oogjes en diep-gerimpeld voorhoofd, de haren in wanorde. Soms
sprong-ie plotseling op, met tegen elkaar geklemde tanden, en 'n gelaat dat op
uitbarsten stond, - nam z'n hoed en ging, zonder 'n woord te zeggen, naar buiten....
'n Minuut of tien later, kwam-ie gewoonlijk al weer terug, hijgend, met rooie wangen
en d' oogen schitterend. Zenuwachtig op 'n nattig eindje sigaar bijtend, ging hij zitten
schrijven. Lena maakte zich over dit alles niets ongerust; ze kende 't. En als hij haar,
met 'n groot blad papier in de rechterhand, en met de linker krachtig gebarend, in 'n
wolkje van spuugspatjes, 'n stuk voorredenaarde, - luisterde ze kalm toe, 'n fijn
glimlachje om d'r kleine mond, want ze wist dat alles moeite voor niets was, en dat-ie
z'n heele toespraak zou vergeten zijn, zoodra hij voor 't publiek zou staan...
Zondagnamiddag, 't begon te schemeren, had-ie eindelijk 't ‘stuk werk’ in elkaar
gezet. Hij knapte zich wat op, en Lena moest ‘de jonge’, dat was Manuel, klaar
maken, want hij wou met 'm uitgaan.
Z'n zoontje aan de hand, stapte hij wel 'n uur lang, met groote passen, in 't park
heen en weer over den vochtigen harden grond, langs de ontluikende struiken, telkens
de brug op, en dan weer naar beneden; ademloos trippelde 't jongske naast 'm. Hij
moest 'm half voortslepen, maar hij lette er niet op. De frissche
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stekende voorjaarslucht bracht z'n fantazie aan 't werk. En hoe gewaagder, hoe vuriger
de beelden, die hij zich schiep werden, des te sneller liep hij. Hij werd voortgezwéépt.
Er was geen bijhouden aan.
't Jongetje naast 'm snapte halsstarrig voort over de ‘mooie zwaantjes’ en ‘'t hooge
bruchie’ maar werd eindelijk moe en begon te huilen. David merkte 't niet, en snelde
van hartstocht hijgend, z'n fantazieën achterna.
'n Rijzige jonge dame, die met 'n baardig jongmensch op 'n bank zat, en 't razende
gedraaf 'n tijdje had aangezien, stond plotseling hoog en fier op. Ze droeg 'n zwart
lakensch reformkleed, dat zwierig viel om d'r slanke leden. D'r gelaat was vleezig
en vol uitdrukking; d'r groote bewegelijke oogen doordringend, staalblauw. D'r
weelderige, donkerblonde haren, krulden zijig-zacht om 't zwarte fulpen mutsje dat
ze droeg. 't Was 'm plotseling, alsof hij d'r al jaren kende, en 't deed 'm
vreemd-zwellend aan, toen ze 'm met d'r diepe alstem, in zoetvloeiende vlaamsche
woorden, op 't huilende ventje opmerkzaam maakte. Z'n gewone brutale spot kan hij
ditmaal niet vinden, en met z'n slappe hoedje in de hand, bedremmeld dankte hij de
statige Vlaamsche, die, haar kleed met gracieuze, wél-gemeten bewegingen om de
krachtige beenen trekkend, weer naast den baardigen jonge man ging zitten.
Hoe kwam die gedistingeerde vrouw met d'r rustige Madonna-kop in deze van
bloederige ontucht en brutale middelmatigheid voortrazende stad?
Daar stond hij nu eindelijk voor de vergadering, met 'n dik pak paperassen onder z'n
arm. Nog maar weinig menschen, en toch al bijna begintijd. 't Was kil, de lichten
brandden nog niet; zwarte gedaanten zweefden door de zaal, geluidloos. Er werd
zachtjes gepraat.
Knersend kwamen toen eenige matte booglampen in maanlichtachtige gloeiïng,
't werd lichter en bij schokken wèèr lichter. Toen stond de kleurige ruimte in 'n
schitterende fosforgloed, rustig.
't Was 'n danszaal. Groote spiegels vormden de wanden, en schenen tot vele, vele
andere hel-lichte zalen te geven toegang. Op machtige, bontbeschilderde pilaren
rustte 'n breed balkon, dat trok 'n statig halfrond in stoeren zwaai voor 't podium, en de met blinkend gulden bies omzoomde balustrade toonde 'n azuren wolkjesrijk,
waar dansten roze engeltjes, mollig en gracelijk, omspeeld door statig uitvallende
gele linten, die golfden breed tusschen hun huppelende, plooiende beentjes, en over
hun ronde, witgevlerkte schoudertjes... O! wat dansten ze luchtig-losjes, de blonde
hemelkindertjes, hand in hand rondom de zaal, opzwaaiend de lenige vleeschpootjes,
en spring-zwevend over elkaars schouders; omhoog, zich omwerpend in de azuren
wolkjes, aanvallige vogel-
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menschjes; en zwierden, wijdbeens-dansend, òp langs etherische wolk-kolommen,
tot aan de bolle zoldering, waar ernst-diep-blauw hing de volle zomerlucht,
plechtig-ronde paradijsvloer; daar wandelden statig volwassen hemelmenschen:
krachtig gespierde naakte mannen; en vloeiend gevormde slanke vrouwen, met welige
borsten lichtend als bolle glazen vazen, en z'omarmden elkaar met naakte armen, en
naar elkaar gekeerde poppige hoofden, waarin de blauwe oogen wellust-zaligheid
uittoeterden...
Boven-achter 't podium vloeide, langs vol-gouden arabesken, de ronde paradijsvloer
wolkig omlaag, en mee-wandelden de zalige roze menschen, naar kristallen beken,
die klaterend golfden door donker-groene woudweiden; en ze zetten zich samen op
't frissche bezonde gras, naakt mannelijf zonder schroom aan naakt vrouwelijf, en
kusten elkaar ongestoord - of ze daalden samen in 't hemelspiegelende kristallen
klaterwater, zacht door de zon gestoofd, - en door der golfjes wazig krinkelrijk
schenen hun zachte lijven - gloeiend ineen gevloeid.
En tusschen deze volop genietende, zalige menschen, zweefden van uit de vier
hoeken der zaal reine gesluierde vrouwen, met lange gulden lokken, - hun in zweving
gespitste voeten tipten van onder hun kleedzoom, - en speelden op gouden lieren
met slanke lichte vingeren,... maar de hemelsche tokkelmuziek klonk ditmaal niet...
Vóór 't podium 'n angstig-gladde dansvloer, waarover zaagsel gestrooid was. Toch
zag je de menschen, die ter vergadering kwamen, voorzichtig voortkwakkelen, met
lijzig doorgezakte knieën, en stijve beenen, voetje voor voetje, - als op 'n winterstraat.
Ze hielden zich bangelijk aan mekaar vast, en soms sloeg d'r een achterover, z'n
hellende hielen haastig bolderend op de glibberige vloer, en dan z'n zwarte haken
lachwekkend spartelend door 't leege.
Op de eerste rij, precies in 't midden, zaten vrouw Van Emden en d'r rosse zoontje
- alleen.
Achter in de zaal was 'n glinsterend buffet, en daar verdrongen zich de dikbuikige,
lomp-koppige Antwerpenaars, met schuimende pinten in de rooie vleeschhanden,
den bruinen inhoud soms in één teug naar binnen smijtend, in hun naar achteren
gebogen kop; en 't zware glas zetten ze dan weer met 'n tik op de marmeren toonbank,
vanwaar de massaal-buikige waard met z'n witte voorschoot en z'n glanzend geplakt
haar, 't oogenblikkelijk wegnam - dozijnen handen scheen de man te hebben - om 't
óverloopend van wit schuim, weer neer te zetten. Reeds zag je eenige bezoekers, den
bolhoed achterover op kop, 'n bosje zweeterig haar in 't midden vrijlatend, zich
wegspoeden links van de toonbank; om met hand aan gulp plukkend, wijdbeens
waggelend, goed-moedig lachend, weer te komen. Die waren 'n ‘minuutsje bij 'unnen
ghebuur gewest’.
Somberzwart stroomden de menschen nu binnen, in 'n lange rij,
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en deden centen klinkend vallen op 'n bord, dat bij den ingang op 'n tafeltje stond.
Voorzichtig slenterden ze naar voren; de weinige zitplaatsen waren dra bezet, door
de vrouwen. De mannen moesten staan. De zwarte, glanslooze, opééngepakte
menschenmassa was 'n machtig kontrast met de vurig beschilderde balustrade, en in
de helspiegelende wanden stonden schril de bleeke maanlicht-gelaten.
Allen babbelden dooreen; met hartstochtelijke gebaren de Joden; met gemaakt
Joodsch accent, handen in jaszakken, kopschuddend, op hielen heen-en-weer draaiend,
de Kristen. Aanvankelijk werd er gedwongen gefluisterd, maar men werd warm,
men sprak vrijuit, hoog-op, onder vertrouwden; de vergadering was 'n rommelende
bevende grond, 'n zoemend beest, dat stootte langzaam uit z'n naar boven geopende
muil, 'n sombre zee van klotsende geluiden, die luchtig gingen en woelend kwamen,
die klinkend vielen en donderend òpstaken,... 'n breed-woeste branding van
diep-zoemend man-geluid.
Op nu uit je gedroom, kleine Davidje; van je gelaat nu peinzende trek. Gloeiïng
nu op je wangen, git-zwarte schittering nu in je kijkers.
Hoor, hòòr! 't vergadering-monster brult en geeuwt en wacht trillend op je
geestdriftig woord.
Zie, o zie! hoe somber deint 't zwarte mensch-gegolf.
Ze wille niet langer wachten, ze trampelen van ongeduld, ze moeten gekitteld
worden en òpgevoerd, langs stormige gedachte-wegen, naar donderende,
bloed-kokende sensueele massa-passie... Hoor!
Bom... Bom... bom-bom-bom...
Bom... Bom... bom-bom-bom.

David zat aan 'n tafeltje zenuwachtig, - weg - op z'n bevende vingers te bijten. Naast
'm Makkie, die zou vóórzitter zijn, hand aan bel, snuffelend met z'n slanke neus...
Waar bleef Romeo?
- Laat Romeo 't eerst spreke, fluisterde uiterst ingespannen David. Ik ben in
stemming, ik mot 't laatst, dan... gaan ze geestdriftig wech...
- In order.
Waar bleef Romeo?
Daar zag je-n-'m eindelijk, reuzige vurige vleeschkolos, brekend met doffe
elleboogstooten door de massa. Op z'n gespierde, woest naar achter gebogen stierenek
waren de aderen koortsig gezwollen... z'n zuidelijke kop, met de wijd-open
neusvleugels en 't raaf-zwarte haar, glom rood; z'n woeste zwarte oogen glinsterden
energiek.
Met 'n sprong was-ie op 't podium, dat onder 't gewicht van z'n lichaam boog.
- Gij sprekt 't ierst, - beet Makkie 'm toe.
- 't Ies me zjuust gelaik, als ge me moar 'n oogenblikske laat uitbloaze.
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De vergadering bromde voort. Weer werd er gestampt van ongeduld:
Bom... Bom... bom-bom-bom...
Bom... Bom... bom-bom-bom..;

beangstigend was dit geluid, in z'n onverzettelijke eentonigheid. Op 't balkon stond
er een op, boog z'n lijf over de balustrade, zette beide handen aan z'n mond en brulde:
- We zaine moar âärme warkmengse. We motte morge weer om zeven ure op d'n
wienkel zain. Als ge niet seffes begint, ghoan we weer naar huis, zulle! ‘En 'n stem
uit de massa:
- Smait 'm boite! 'k Zal à sebiet 'nen stamp in oewen inktpot gheve, zulle!
Traag lachte de vergadering... met 'n golvende graf-echo.
Makkie snoot voorzichtig z'n neus, stond mager en hoekig op, en klingelde met
de bel.
Het rommel-bromde nóg, beneden in de zaal.
Makkie klingelde weer, aanhoudend.
- Stilte, sst!’ werd er geroepen, ‘houd ou smoel...’
Nog eens klingelde Makkie; toen begon-die:
- Geachte aenwezigen...
- Pst, sst, Stilte!
- ... er is 'n spreekwoord, dat zegt: lang gewacht en stilgezwege, niet gedacht en
toch verkrege... daarmee wil ik niet zegge dat gij allen stil hebt gezwege...
De vergadering lachte... 'n grafgebrom.
... maar wel, dat ge nu eindelijk zult hooren... voor zoover u 't nog niet weet...
waarom we u hier bijeen hebbe geroepen...
- Stilte potverdoeme, sst, sst...
... waarom we u hier hebbe bijeengeroepe, zeg ik. Daar 't al laat is,... zal 'k niet in
lange beschouwinge trede... De beide sprekers, die wij hebbe uitgenoodigd... zijn
voor hun taak volkomen berekend... Alleen zij er hier kortelek uw aandacht op
gevestigd... eh... dat de he heer Krinkels, ons aller vriend...
De vergadering floot, dreigend! Aangemoedigd ging Makkie voort:
... God zegene zijn naam...
- Awoert...!
... dat de heer Krinkels, zeg ik... 't goed heeft gevonde... ons Hollanders te
beschuldige... dat wij de Antwerpenare... 't brood uit d'n mond stele. Geachte
aanwezige... 't bijeenroepingskomiteit heeft gemeend... 't daarbij niet te moge late...
en wij noodige ieder Hollander die nog beschikt over 'n ziel, die nog niet bevlekt is...
door 't vuil van geloofshaat en eng chauvinisme... ieder eerlijk werkman, die nog
hart in z'n lijf voelt kloppe... voor de zaak van 't prooltariaat, ùit... uit alle macht te
protesteere...
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tege deze onbeschaamde leuge... door dat heerschap... dat ik maar niet nader zal
kwalificeere... gedebiteerd.
- Bravo, bravo!
Makkie boog z'n schrale lijf geheel over 't tafeltje, dat door Romeo in bedwang
werd gehouden, steunde z'n magere vingers vlak bij den rand en ging voort:
- Men beschuldigt ons... dat wij de slapte in de diamant industrie veroorzaakt
hebbe. Ik behoef u nauwelijks te zegge... dat àls er slapte in 't vak kwam... wij
Hollanders... de eerste zoue zijn... die er de gevolge van zoude genie... ik wil zegge:
ondervinde. As er bij de Hollanders werkeloosheid... slapte, met z'n verschrikkelijke
nasleep kómt... dan kunne wij niet bij onze familielede... om ondersteuning
aankloppe... zooals gij. Dan zijn we hier in 'n vreemde stad... gedoemd... om gebrek
te lije.
Ik doe daarom 'n beroep op u alle... om met ons mee te werke... met al uw krachte...
om paal en perk te stelle... aan de jodeverfollegeng... die men hier wil ontketene.
Dit gezegd zijnde... geef 'k 't woord aan d'n vriend Romeo.
Romeo rekte zich, haalde diep adem, en gaf in beschaafde taal, met 'n beetje
plat-Antwerpsch gekruid, 'n klare uiteenzetting. Hij was de man die hier den juisten
toon kon aanslaan; 't scheen dat z'n reuzig lijf de vergadering domineerde. De
menschen waren gespannen, gingen op in luisteren.
... 1905... overeengekomen... kontingent leerlinge... Toen we in staking ware...
rechte te verdedige tege Joodsche en Kristene kapitalieste... ‘den 'oerenbongt’ om
ons afbreuk te doen... onder leiding van Krinkels... renegaat... verrader... leugens...
laster!... Woarheid ies... gedeelte 'ollandsche industrie... naar Antwerpe overgeplant...
Antwerpe... vruchte pluukt... bloeiende toestand van ons vak... niet vergete... in
d'ierste ploats aan d'ollanders te danke.
- Bràvo, bràvoö!.. 'iel zjuust!
Gilde... gesticht om d'industrie naar d'n bliksem te helpe... meer leerlinge dan
geplaceerd kunne worde... geeft schuld aan d'ollanders... niet d'ollanders die den
werkman oitbuite... worden door de Gilde vertroeteld... maar de werklie... die den
ganschen dag voor de mole zitte... brood voor frà en kindere... Rijke Jode... Antwerpe
gekome uit Polen... leurden met sigarette of kruinoot... makelaar geworde... uitbuiter,...
koopman! Staan... in hooge eer... ook bij liberale ‘Nieuwe Gazet’ die leeft op de
cente van Krijn... Joodsche kapitaliest... Maar àrme Jode... veracht... in 't slijk... Beste
strijders in den Bongt... niet verloochenen... hand boven 't hoofd houden... same
strijden... handhaving leerlingebesluit... geen nieuwe er bij... industrie... niet meer
slikken... Maar werke... opdat jonges die nu zijn toegelate... ijverige lede van den
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Bongt, krachtige strijders voor onze rechten. Leve d' A.D.B. Leve d'internationale
solidoaritaat!
Weer was van dof-echoënd gestamp en geklap en gerommel de hooge zaalholte
gevuld.
Onderwijl zat David op z'n stoel te beven; hij wàs Davidje Peereboom niet meer.
Het licht, vreemdblauwige manelicht, had 'm omstroomd, bedwelmd... Wech waren
z'n gedachten; frazes vervluchtigden, gingen op... in niets... Hij hoorde wel 't kolossale
gedonder in de zaal... maar tot z'n denken drong 't niet door. En toch - was 't in 'm
kalm... 'n onbewogen spiegelgladde zeevlakte...
Vergadering zweeg, wachtte... Zie! je ze wàchten op jou... Achterover in d'r stoelen
leunden ze, de menschen met de witte koppen, grel-witte spook-koppen... Op eerste
rij Vrouw van Embden met rooie cape... in nevel... gele nevel... en jongetje... zoontje...
slapend tegen d'r schoot... en verder 'n man... bleeke man... met zwarte oogen en
zwarte knevel... leunend... leunend op wandelstok... en de massa, wreed-stille massa,...
roerloos... niet te bewegen... en hij, z'n weggedoezelde ‘ik’, angstig... schrikgeslagen...
vòòr die massa... zonder woorden... zonder gedachten... leeg... leeg...
O! voor 'n idée, één idée; 'n begin... Bijt je op je lippe... klem gloeiend toe je
klamme vuiste... 'n idée!... Godverdomme... uit nu!... denken... wàkker... niet meer
verdroomd.,. Hij voelde zich opgeheven door de vergadering, hij was werktuig,
slaaf...
Bel klingelde... ting-ting...
Kraakte Makkie's stem: ‘'t Woord... vriend Peereboom...
Opstaan... in 'n droom... 'n loome droom... op nevel gedrage... van schrik geslage...
verdwaasd en loom...
Misselijkheid welde op... walging glibberde in z'n keel... Razende pijn... kwellende
terg-pijn... klemmende treiter-pijn... in voorhoofd... onder z'n haren... en de gedachten
die plots keerden weer... en 'n stem... 'n stille stem... die sprak in hem... en zei de
woorden vóór... onwezenlijk...
't Was stil... angstig.
Hoorders, 'k Voel, dat ik tot U moet spreken, niet als Hollander, niet als
Diamantslijper, niet als Bondsman, maar als aanhanger... als begeesterd aanhanger...
als prozeliet... van de Internatsjonale Sosjaal Demokratsie. Want alleen de gedachte,
de idée, ja de wètenschap van 't Socialisme, het scherpe ontleedmes van onze groote,
onvergetelijke, onsterfelijke Marx kan hier licht brengen... kan U vrede geven dóór
begrip... kalmte door zelfvertrouwen... kracht en moed tot den strijd... tegen de lage...
vuile... onmenschelijke geloofsvervolging... die men onder U wil zaaien, tegen de
afschuwelijke, ploertige rassehaat, waaraan men U wil
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overgeve... en die u in 't verderf zal storte... Kamerade... laat varen alle
schoonschijnende idealen van 't gedachtelooze anarchisme, wèch nu broederhaat, en
blind volgen van vader Dommela en andere onfeilbare priesters...
Plotseling gedrang achter in zaal. Bierglas viel rinkinkend in scherven...
- Ik protesteer, ik protestéér!... werd er geroepen.
Vrouw van Emden vloog op... de rooie ruige cape zwabberde om d'r felle, hoekige
gebaren...
- Laat de spreker begaan... straks kun je immers 't woord kregenn...
'n Opgewonden, vuurrooje Antwerpenaar vanaf 't balkon galmde:
- Zwijgt!’ en 'n ander:
- Mie Barrikade! Houd-ou-smoell!
Makkie klingelde... de massa lachte somber grafgebrom... David ging voort:
- Ik zei dus: Wèch! met de desorganiseerende gedachte van de anarchie... zet uw
koppen open, kameraden, blijft koel, denkt na, ziet de feiten, overweegt... laat u door
uw zenuwen en uw passie niet meesleepe...
- Bràvôo! Psst, Stilte!
... In deze tijd, waarin de naakte feiten zoo koud en zonder genade tot ons spreken,
kan 't misschien geen kwaad, U 'n sprookje te vertelle. Ik weet niet, of een van uw
allen kent... 't heerlijke kunstgewrocht van Goethe, de diepe, wijsgeerige Faust. Daar
komt onder andere in voor, dat Faust, in gezelschap van den duivel in 'n wijnkelder
komt, waarin eenige vroolijke snuiters... kameraden, zitten te drinken. Ze houden de
menschen eerst 'n tijdje voor de mal, geven ze denkbeeldige wijn te drinken, maken
ze daarna kwaad; en als ze dan, met getrókke messe op Faust wille anstorreme... zien
ze plotseling 'n heerlijk land, met mooie wijnberrege... Ze wille de druive plukke...
op eens hoore ze 'n slàch... de druive zijne wech, ze staan woedend met opgeheve
messe tegenover elkaar, en t r e k k e e l k a a r b i j d e n e u s ... Dan zien ze, dat ze
bedrogen zijn, maar de duivel is wech, zelfs van z'n heerlijke wijn is geen droppel
meer te vinde... en er blijft hun niks over dan berouw; èn 'n bezopen kop van al 't
moois dattie hun te slikke het gegeve.
Kamerade! Behoef 'k 't u te zegge! Die wijndrinkers zijt gij - en ik;.. de wijn... dat
binne de mooie praatjes die 't ‘Gildeblad’ de ‘Nieuwe gazet’ en andere prulpapiertjes
u te slikke geve; en gij hebt 't allemaal geraje... de duivel, - dat is Krinkels.
De man met de zwarte oogen zwaaide z'n stok in de lucht, keerde zich om en
schreeuwde:
- Dà's 'iel zjuust’. En de vergadering riep:
- Bravo, bravôö! 'iel zjuust.
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Gejuich en getrappel steeg op, weerkaatst door zoldering.
De witte koppen kwamen opeens naar voren, bovenlijven bogen zich, adem werd
ingehouden.
David week instinktmatig iets terug, hij hád ze! 't Duizelde hem, en met breede
gebaren, scherp beluisterend de stem in 'm, de woorden ferm áfrondend, vervolgde
hij:
- Kamerade! De duivel is Krinkels, de afvallige, de man die gezondig heeft, de
misdadige engel, smadelijk weggejaagd uit 't Paradê-ês van de Werkliede partij;...
uit de Werkliede partij...
Waar kwam die vergelijking zoo ineens vandaan? Hoor, hóór 't beest lacht!
... waar hij 't verbruid had; maar de duivel is óók de Bourgeoisie, en z'n leugenpers,
die van wit, zwàrt maakt, voor wat gestolen geld, voor wat arbeiderszweet... dat de
kapitalist toch niks kost...
- 'iel zjuust’, riep de zwarte hypnotiseur, met z'n stok zwaaiend en
- Brávo, 'iel zjuust, bravôö! brulde de massa.
... en ik zeg 't u, ik wou u 't wel in de ooren dónderen, ik wou 't u wel in de harsens
blikseme, vergeet 't nooit, de druive die ze u, voor ooge toovere, zulle u soms
begeerlijk lijken en zoet... maar bij God! Kamerade;... op de neuzen van de Jode
groeie geen druive, op de neuze van de Jode hebbe nooit druive gegroeid, op de
neuze van de Jode zalle nooit druive groeie...’
O! hoor de grond nu daveren, hoor de wanden nu trille, hoor de hooge echo van
de zoldering nu kaatsen terug: van 't vertederde massa-monster 't voldane gegrom...
En zie, zie! hoe plots weer nader komen de witte koppe-rijen!
David, klein ventje, voelde zich zwellen tot reus; breed-uit sloeg-ie z'n armenvlucht,
achterover vallen liet ie borst, hals, kop... Tranen kwamen in z'n oogen, en trillend
van aandoening, zei-die de zielestem na:
- O! Wat zulle ze lache, wat zulle ze.. schàtere, de kapitaliste en hun rotgenooten...
wanneer ze u zooveel bedwelmende wijn hebbe geschonke, wanneer hun pest-blaadjes
u zoover zulle hebbe vergiftigd, ...dat gij uw eigen kamerade, uw onontbeerlijke
medestrijders, bij de neus zult trekke... in plaats van uw ooge te opene, en uw hersens
koel te houwe, en vereend, eendrachtig oversaagd te strijde, tegen de eenige duivel
die u bedreigt, die u zal bedreige, als gij insluimert in plaats van te strijde tegen de
Bourgeoisie...
Begrijpt ge nu kamerade, waarom ik u zoo waarschuwde voor 't anarchisme?
Bourgeoisie of anarchisme, 't komt op 't zelfde neer, 't zijn pijle van één hout. Beide
trachten ze onze harsens te vergiftigen met holle frazes, met leege klanken, met
woorden zonder zin... beide trachte ze onze aandacht af te leiden van de hoofdstrijd...
b e i d e moete we wantrouwe. Verdeel en heersch is hun leuze. Ze wille ons verdeele,
ze wille tweedracht zaaie in onze ge-
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ledere, ze wille ons verzwakke - om over ons te kunne heerschen. De kapitaliste zette
Belg op tegen Hollander, Katholiek tege Jood, geloovige tege ongeloovige. Maar ge
weet 't alle met mij, Marx heeft 't ons voorgezegd, en we b l i j v e 't 'm na zegge,...
dààr loopt de scheidingslijn niet.
De scheidingslijn loopt niet tusschen Jood en Krist, de scheidingslijn lóópt niet
tusschen Belg en Hollander, de scheidingslijn loopt tusschen bedriegers en bedrogene,
tussche uitbuiter en uitgebuite, tussche kapitalist en proletariër, tussche dief en
bestolene!
De bestolene, dat zijne w i j , die zes dage in de week zitte te sappele, in vunzige
fabrieke, waar we ons lichaam sloope, onze zenuwe kapotscheure, onze oogen
blind-stare. Waar we te midden van ooverdoovend geraas en in de vuilste stank en
de uitwazeminge van elkaars lichamen, voor de schijf zitte, om de leelijke ruwe steen
te bewerke tot schitterende levende diamant. O! De Bond heeft al veel voor ons
gedaan, onze werktijd verkort, onze loone verbeterd, onze zedelijke toestand verhoogd,
bij vele van ons lust opgewekt tot studie; maar juist dáárom willen we meer. Onze
toestand is verbeterd, zeker! Maar toch ook n i e t verbeterd. Verstààt me. Voelt ge
niet alle, hebt ge niet alle wel 's onderfonde, dat ge vooruit wilt, méér wilt wete, méér
wilt zien, meer wilt kènne, meer wilt geniète, en dat ge niet kunt, niet kùnt, omdat
ge lamgeslage zijt van 't verpestende werk, omdat uw oogen gloeien, omdat uw leden
beve; omdat ge nû eerst begint te beseffe, begint te foele, dat ge nog geen mensche
zijt, maar slave. Nù, nu de bewustwording pas begint te komen, nu ge begint gewaar
te worden, dat de strijd nog lang niet geëindigd is, maar in tegendeel nog moet
aanvangen, de strijd voor menschelijkheid, de strijd voor levensvreugde, de strijd
voor muziek, kunst, genieting,... nù moete we aanééngeslote blijve, vaster dan óóit.
Aaneengeslote voor de aanval, maar vooral en in de eerste plaats, voor de verdediging
van wat we reeds verkrege, wat we reeds hebbe veroverd, met opoffering van al onze
kracht, met in de waagschaal stelle van ons bestaan, van 't bestaan onzer vrouwe,
van 't bestaan onzer onschuldige kindere....’
Zich op de teenen heffend sloeg David beide vuisten naar omlaag in plechtige
boog van elkaar; kort, kràchtig.
Vergadering gehoorzaamde, barstte los, 'n hel van forsche geluiden, 'n davering
van voetengestamp, van handegeklap.
- Dà's 'iel zjuust Peereboom, riep de zwarte hypnotiseur, en z'n
afgeknotte-cylinderhoed opheffend, galmde hij: ‘Bràvo!’
- Bràvo, bràvôö’! echode de menschenmassa.
Mie Barikade zat met betraande oogen op d'r slapend zoontje te staren...
Vóór de tribune 'n reporter, baard woest, uitgemergeld gelaat en koortsige oogen,
zat gespannen te schrijven.
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David was bedwelmd; slaaf van de woeste horde. Z'n zenuwen waren tot 't uiterste
gespannen. Hij kón niet meer, er móest 'n end aan komen, d e m a s s a g r o e i d e
' m o v e r ' t h o o f d . Nog 'n beetje woester, en hij was ze geen meester meer.
Haastig nam-ie 'n teug frisch water, en met versterkte stem hervatte hij:
- Kamerade! Het is u alle bekend, dat de Heer Krinkels gesteund wordt, door de
rijke juweliers; Jood, zoowel als Krist en ongeloovige. De heere zegge 't openlijk,
dat ze de Gilde 'n schoone instelling vinden, veel beter, veel kalmer, veel ordelijker
‘dan die nare Bond, die op 't standpunt staat van de klassestrijd’. As je ze geloove
mot, binnen 't allemaal werkmansvrinde.
Welnu! Herinner u de staking, die we pas achter de rug hebbe, herinner u, hoe de
werkmansvrinde ons maande en màànde hebbe late hongere, tot we zwart zage, en
hoe ze per slot van rekening hebbe toegegeve op sommige punten, n i e t omdat ze
vonde dat 't ons toekwam, dat we hard genóeg werkte, om hun, hun vrouwe, kindere
en mentinées te onderhouwe... maar alléén, omdat ze vele van hun vrindjes over de
kop zage duikele en faljiet gaan; toen werde ze benauwd, ze deje in hun pantalon,
want ze dachte: Jonge zoo kan 't met ons ook wel 's gaan. We hebbe gewonne omdat
onze organisatie, geholpe door socialistische vriende, ons an geld wist te helpe, omdat
onze kas langer duurde als de hunne; maar we hebbe d'r hard voor motte strije, en
als ze ons nog 'n maandje langer hadde kunne late hongere, ze hadde 't gedààn. Welnu!
Kamerade! die Heere, die óns 't licht niet in de ooge gunne, d i e steune de Gilde.
Behoef ik u nog meer te zegge, ziet ge nu mèt me in, dat de manne van de Hoerebond
niet zijn te vertrouwe!
Nee vrinde, Marx heeft gezegd, ‘de bevrijding van de arbeiders zal hun eige werk
zijn’. Terecht. Wat we wille hebbe, motte we veróvere. De gebraje vogels komen
óns hier niet in de mond vliege, te minste - niet an de werkliede.
De Juweliers spele nu hun laatste troeve uit. Jodevervolging wille ze! n i e t omdat
ze de Jode hate, want de voornaamste onder hun zijn zèlf Jode, maar omdat ze wete,
dat de Jode hun Bond niet loslate, maar omdat ze wete, dat er onder de Kristene
werkliede nog altijd zijn, dom genoeg, om iemand voor Jood uit te schelde.
Uitdagend floot de vergadering.
- Maar de Heere hebbe zich vergist! We doorzien hun spel. Ze zijn gesnapt, en,
niet waar kamerade! w i j zijn op onze hoede. We late ons niet verdeele, we sluite
ons anéén, schouder an schouder; trone zijn gevalle, vorste zijn verdwene, en ook
de trone van de gèldvorste waggele.
Maar daarmee klimt onze macht, onze invloed. Op dan, kamerade, de zon gaat
op. Jaagt de duivel van uw deur, laat u niet van de weg brenge door leugen en laster.
Als er óóit op neuze druive
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zulle groeie, dan - ja dan is 't op de neuze van de kapitalisten, zonder onderscheid
van geloof of natie.
Somber lachte de massa.
Welnu! Ons wagetje is an 't rolle; zweept, zwéépt de paarde voort! We hebbe vaste
grond onder de voete, we zien de weg voor ons, met open oog, met heldere blik. We
wete wat 't zègge wil, mensch te zijn. En we zulle ons mensch-zijn verovere. We
zulle strijde, vast aneengeslote; opdat 't licht worde, lìchter, zóó licht als de
flonkerende steene die we bewerke.
Leve de Internatsjonale Verbroedering!
Wech met de geloofshaat!’
De Massa was voldaan; ze had zitte hunkeren naar 't slot, ze wilde lawaai, ze wilde
de vloer doen daveren, en de wanden trillen, en de ruiten rinkinken. Ze mocht, mócht!
en bràk zich los uit aandachtige luistering, en gaf zich over an 't schokkend zingenot,
dat haar ontlastte.
Op stak de storm, woest, plots, overal gelijk.
Men zàg hoe de menschen zich ontspanden, spontaan. Neusvleugels trilden van
genotvolle overgave; handen gingen, en voeten trappelden, en de lijven slingerden
mee; hoeden vlogen omhoog oogen schitterden heet, kelen brulden rauw:
- Bràvôö!
Langzaam zakte de storm, m a a r d e k e r n v a n d e m a s s a b r u l d e v o o r t .
Toen zette de karbonkelende hypnotiseur z'n cylinder scheef op z'n zwarte haren,
zwaaide met z'n stok, en sprong op 't tooneel. Davids hand greep-ie, die slap langs
z'n lijf hing. Z'n dikke, zwarte knevel glom in 't licht - hij glimlachte:
- Dat hedde schóón gedoan gezel Peereboom’, brulde hij David in 't oor. ‘Dat
hedde excelléngt gedoan. Ge verdient 'n ghoei noot’.
En toen de massa dàt zag, kwam 't daverend geraas terug, als de golfslag eener
branding.
Achter z'n tafeltje stond Makkie, en zwaaide de bel door de lucht met regelmatige
gebaren, en maakte hoekige stampbewegingen met z'n magere beenen. Z'n mond
ging open en dicht, met koddige cinematograaf-vertrekkingen.
't Monster brulde voort.
Romeo wist raad, z'n vuist sloeg-ie van kwaadheid zwaar op de wechpooterende
tafel. Toen zette hij beide vleezige handen aan mond, en galmde, nauw hoorbaar:
- Manne... 't Bondslied!
In eens was 't stil...
De hypnotiseur sloeg lachend met z'n stok op de tafel;
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- Ien, twieë, drij...’ en 't ving aan, hoog en trillend, met na-komen van achterblijvers
golvend tegen de maat in:1)
Daar was 'n tijd, dat wij als slaven
Den rug gekromd, 't hart gekneld,
Ons zonder morren overgaven
Aan der bàzen ruw geweld.
Toen begon 't aan de kim te gloren
Brak weldra vergelding ààn,
D' A.D.B. werd ons geboren
Hij zou voor ons ten strijde gaan...
Vrij 't hoofd opgeheven,
Fier 't strijdvaan ontplooid,
Nu is hooger streven
In onze ziel ontgloeid.
Vrij 't hoofd opgeheven,
Fier 't strijdvaan ontplooid,
Nu is hooger streven
In onze ziel ontgloeid.

De menschen genoten, bruut, volop. Met verhoogde kleur op de wangen keken de
geestdriftigen elkaar, onder 't zingen, glimlachend aan, en sloegen de maat met
hoofden en vuisten en voeten.
En David duizelde wech. Alles draaide om 'm heen, hij zag de menschen door 'n
nevel plots terugwijken, voelde hoe de magnetische band die hem bond aan z'n
hoorders knapte... en z'n geestkracht verslapte, verslapte - verdween. Slap hingen
hem d' armenlangs 't achterover-leunende lijf; koud zweet stond op z'n huiverende
wangen, 't schemerde voor z'n oogen.
Hij had zich geheel gegeven. Verslapt hing z'n lijf op de stoel.
En onderwijl brulde 't niet-vragende massa-monster, heet voldaan, genietend van
z'n algeheele overgave...

1) Wijze: D e I n t e r n a t i o n a l e .
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IV
Intermezzo.
De menigte is gestroomd naar buiten. Met groote schaduwschokken zijn de
booglampen gedoofd.
Er is niets meer te hooren... Verstorven is alle geluid... 't is stil - stil...
Langs de wanden branden vlakkerende gasvlammen, geel; de spiegels staan in
mist.
Spiegelglad ligt de dansvloer. Zwarte schaduwen zwerven er geluidloos over.
Stil... stil.
De zoldering leeft, beweegt; en op de balustrade beweegt 't.
De grauwe engelen zetten zich uit, en laten elkaar los, en dalen, dalen, schaduwstil,
langs de pilaren, in de zaal; en als ze den spiegelenden dansvloer betippen met d'r
voeten, vallen donkere kleeren hun om, en ze worden Antwerpsche mannen en
vrouwen, die huppelen spook-stil over den spiegelvloer, met vreemd-slappe leden,
en de lijvend lillend mee, bij iedere pas...
De verliefde engelen boven de tribuun worden bleek en stijf, en staan kil op,
draaien langzaam hun koppen om; lijkgrauw, waarin de oogen schitteren als
levenlooze zwarte kralen. En ze dalen in de zaal en worden zwarte Antwerpenaars,
en strompelen onhandigslap, over den gladden vloer...
Stille, stille, gaat de zwarte troep: slap, lamlendig, naar 't buffet, willoos voort; de
waard zet schuimende pinten, en de zwarte lieden pakken ze bij d' ooren, met slappe
handen en elastieken armen, zwaaien ze door de lucht; vloeistof valt uit schuine
glazen, verstuifd in de lucht, luidloos.
Met zwaaiende armen, en kwakkelende beenen, stappen stil de gedaanten door de
zaal. Hun koppen zijn vuurrood, monsterachtig gezwollen. Voorop de hypnotiseur,
d' oogen karbonkelend, cylinder
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hoed schuin, zwaait met stok. Naast hem de hongerige reporter, de kleurlooze baard
verward, sluik de haren over wit gelaat, koortsig glanzend d'oogen. Aan z'n arm...
ja!... de rijzige dame uit 't park, de lillende beenen kwakkelend door de lucht, en de
dikke lippen wellustig trillend.
De cylinder-man gaat voor, naar 't midden van 't spiegelvlak, en legt den doffen
hoed, met schokkige bewegingen, stil neer.
Dan geven de spoken elkander 'n hand, en dansen met losse gebaren rondom,
rondom den doffen hoed, en zwaaien hun beenen óp, - de broeken fladderen om de
dunne spillen, - en schudden hun bollen, en glijden over de vloer. Dan trekke z'elkaar
met slappe leên, en naderen den hoed; en trachten, met schuddende koppen en
waggelende lijven, elkander te trekken òver den hoed.
En boven hun armen zweven de pinten, rytmisch bewogen in dans.
Dan dalen van boven de reine vrouwen, met witte gewaden, omlaag.
Hun haren zijn zwart, en gerold tot hooge punten, die vallen als glanzende mutsen
op voorhoofd.
En de rijzige vrouwe treedt hen tegemoet, in iedere hand 'n schuimend glas bier,
en kankaneert voor den stoet, het dof gewaad zwart zwierend...
De witte kleeden vallen geruischloos en met lillende borsten en volle buiken en
vette armen, - staan nu de wijven naakt in den kring...
Op de balustrade staat de baardige jonge man uit 't park, haren zwart verward op
sneeuwwit gelaat, en beweegt z'n mensche-armen in wijde gebaren... dàn wijst
wanhopig ten hemel...
Maar de naakte wijven met hooge kapsels blazen, schetterend plots, op koperen
trombones en de heele stoet van zwart-slappe gedaanten spring-glijdt over de
spiegelende vloer.
Voorop kankaneert de rijzige jonge vrouw, wellustig verwringend d'r lillende lijf,
en werpend hòòg-op d'r beenen...

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

49

V
In z'n proper sigarenwinkeltje zat Frans Dejongh achter de toonbank en rookte
genoegelijk z'n pijpje. In z'n linkerhand hield-ie 'n exemplaar van 't ‘Volk’ en las
met belangstelling 'n bericht over 'n vereeniging van ontslagen spoorwegbeambten,
die men wilde oprichten, om de lui ‘an d'r pesjoentje te hellepe’. Jonge, jonge, dat
kon nog's iets worre! Hij had al zoo dikwijls aan de Menister geschreve, maar ze
hadden 'm altijd geantwoord, dat an z'n verzoek ‘geen gevolg kon worden gegeven’
of dat z'n verzoek ‘niet vatbaar was voor inwilliging’. Jezes, Jezes, zou je nou om
soo iets niet de smoor inkrijge? Goddome nog toe, nou hadde ze-n-'m ontslage,
zonder rede op te geve, ontslage uit z'n mooie assisentsbetrekking, an 'n druk stesjon,
waar-die altijd trouw z'n plicht gedaan had; meer dan twintig jaar had-ie gediend bij
de ‘Staat’, geleidelijk opklimmend, steeds gedwongen sparend voor ze pesjoentje,
en nou dat-ie opeens op de keie stond, zonder middel van bestaan, kreeg-ie niks,
geen rooie duit, hielde ze z'n spaarcentje in. 't Ware toch gewetelooze krenge, en
as-ie ‘die fuile ploert Kuyper’ 's onder z'n ooge kreeg, Jeses-nog-toe, hij zou 'm rake.
't Korte pijpje, kop omlaag, steel naar buite wijzend, tusschen duim en vinger, 't
tanige hoofd op borst gezonken, d'oogen scherp, uitvorschend; zat-ie na te denke,
toen 't belletje - ting!.. 'm opschrikte en de opengaande deur 'n jongetje binneliet, dat
voor ‘'nen alve soe sigharette’ kocht. Daar moest je voor klààr staan, voor die
snotneuze; daar kon je je schoorsteen wel van late roke; de wissels stonden niet stil,
hij kon net werken foor de leveranciers te betalen. Z'n kostganger had 'm ook al in
de steek gelate; die was weer naar Holland gegaan, omdat se meissie soo naar 'm
verlangde,... dat was maar goed óók foor die jonge; 't was 'n sul van 'n kerel, nooit
sou die iemand kwaad hebbe gedaan, maar hij had zich hier fast en seker
doodgedronke. 't Wás toch wat, dat se hier allemaal an de drank gonge! D'r was geen
houe an! Lui die n Holland onthouwer ware geweest, sag je hier met 'n pint garste

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

50
voor zich zitte. Waar sou 't 'm toch an legge?... As-ie nou maar weer gauw anne
kostganger kwam, dan kon-ie 't zaakie weer stoppe. Die Lefie Frede, diè most wille;
hij had nou toch al 'n keer of drie gepolst, maar je kreeg t'r nooit 'n beslist antwoord
uit. Hij had 'm beloofd dat ze frouw Fegetarisch voor 'm zou koke, dat se meissie bij
'm mocht komme wanneer se wilde.... Anders 'n geschikte jonge, hoor! 'n mooi
karakter, die leefde voor de Pertij, en se meissie: dito. Echt, ècht! soo'n jode jonge
mitte roomsch meissie. En se verdroege mekaar soo goed, en se ware dól op mekaar.
Die Lefie, dat was nou net de eenige, die se in de Pertij kon te woord staan, nèt de
eenige Hollander waar se ontzach voor hadde... As hij sprak, dan luisterden ze, en
d'r waren er die zich sjeneerden voor d'r pint biér, as hij na binne kwam. En se meissie,
soo'n knappe tooneelspeelster; je hadter motte zien in ‘Op hoop fà Seïge’ voor die
fisjerswéduwe spele... Goddomme, hij was nou toch geen jonge juffrouw hè, maar
je kreeg d'r werachtig tranen van in de ooche... En dàt sach je óók niet dikwijls hier
in Antwerrepe, dat 'n meissie soolang goed bleef... Jeses 't was me 'n sootje hier mit
de meide. Weet-je wat hij, Dejongh, soms wel 's bij sich self dacht?... dat t' r'n tròep
Hollansche jonges hier kwamme, enkel en alleen omdat de meissies hier soo licht in
't gewicht ware... Maar die Hanna, dat was 'n echte eerlike meid, dààr had nou iederéén
eerbied voor...
Jémenikkie, daar ginge ze same voorbij...
Dejongh stoof naar buite... de winkelbel klingelde.
Ja hoor, daar had je ze; Hanna mit d'r mooie zwarte jepon en d'r bonte mussie op,
hoog en fier, mit d'r mooie krullekop, en Lefie an d'r arm, 'n beetje kleiner, breed
gebouwd voor se jare, - hij was pas 'n jaar of twinteg, - mit se baardje en se slappe
hoed... Jeses, dàt paartje, daar had-ie nou recht s'n draai in!... Maar dat sikkie, dat
stond 'm toch niks, dat most-ie àf late schere... Wacht, effe segge...
- Pst, Pst, Lefie’.
Se hóórde niet, se hadde prèt same; je most altijd lache as je die twee sag
ankomme... en toch soo ernsteg...
- Pst, Pst!
Aha, daar keke se om! Wat kón die mooie Hanne toch frijndelijk knikke. Nét 'n
konenginnetje.
- 'k Kóm daar, riep Levie over de straat.
Se ware same naar Holland geweest, daar woonde sijn ouwers. Hij was al 'n jaar
of fier hier, 's kijke? nee... drie jaar. In 19-2 wassie gekomme, toen se de Hollansche
klup hadde opgericht. Toen was 't net 'n kind; uit alle macht hadtie geprotesteerd,
toen h i j voorstelde de annachiste, de rrekels uit te sluite... Goed se woord doen
kon-ie, dàt was waar... ‘'t Zijn me kameraden zoo goed as jij, hadtie gesegd, ‘as je
ze overal buitesluit, dan leere ze nooit, hoe de Partij in mekaar zit. Dan blijve ze
eeuwig schelden en
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lasteren op iets waar ze niks van wete. Op die manier maakte je ze hoe langer hoe
onverzoenlijker’. Stilletjes grinnekend, had Dejongh vermoed, dat 't 'm niet zoozeer
te doen was om die arme stumpers van annechiste niet buite de klup te houwe... Nee,
Lefie had nog muiseneste in se kop, Lefie hing nog tussje hange en wurrege... Hier
in se winkel was 't jochie van sefetien jaar as 'n Turrek te keer gegaan, tege 't ‘Volk’
dat Frederik van Eeden belasterde, en allerlei leuges van 'm vertelde. ‘Konde ze 'n
tegestander dan niet bestrije zooals-ie wàs, zooals ie in werkelijkheid leefde? Of
ware ze daar misschien te zwak voor?’ Dejongh hadter 'n loopie mee genome. As
hij cente had, dan zette-n-ie alle annechiste oppe groote schuet, mit ‘de Ouwe Man’1)
as kaptein, en dan moste se allemaal an land geset worre op 'n onbewoond eiland in
de stille Suitsee, en Faneede... die most President worre!.. Jeses Kristes, daar had die
mesioggene jonge trane fan in s'n ooche gekrege... Maar h i j had 'm trouwhartig op
se schouwers geklopt. - ‘Ik bin al 'n ouwe rot, Lefie, hadtie 'm getroost, ik bin al jare
in de bewegeng, dikke friende geweest mit ‘de Ouwe Man’ en mit Cornelesje... maar
ik heb ingesien, dat alles wat se fertelle dat is goed en wel voor de studéérkamer,
maar in de praktijk hebbe de arbeiers d'r niks an; 't is kulkoek... Noù was Lefie d'r
allang anders ofer gaan denke; 't was 'n echte studiekop, alle krante las-ie; hij wist
feel meer as Dejongh, maar die had 'm toch de eerste stoot gegefe, en daar was-ie
grootsch op...
De bel klingelde weer en ‘Lefie’ kwam naar binne; hij zag d'r frisch uit, maar
vermoeid, met kringen om z'n oogen. Z'n baard, van onderen rossig en opzij gitzwart,
was netjes gekamd; z'n boord hagelwit; onder de mouwen van z'n donkergrijze overjas
kwamen nog eventjes de randen van manchetten scherp afsteken.
- Dag ouwe heer, hoe staan de zaken? Wat hê-je voor nieuws sinds ik naar de
Buitebezittingen ben geweest?
Hij sprak beschaafd, en liet geen letter wech van z'n scherp afgeronde woorden.
- Nou, d'r salle we 's bij gaan sitte. Dat is heel wat. Wî-je misschien 'n koppie thee?
- Graag.
- Frau, riep Dejongh de gang in, geef m'neer Frede 's 'n koppie thee, en mijn ook.
Lefie, kom je misschien efe achter zitte?
- Nee, dank u. Ik heb koppijn, en ik heb gemerkt dat de lucht van uw winkel me
beter maakt. Nu, wat zegt u van die eer? - Maar wat ziet ù er gek uit. U hebt iets
vreemds aan u, maar wat 't eigenlijk is... wacht, ik zie 't al, u doet konkurentie an,
aan m'n baardje... Nee hoor, 't staat u niets...’
Dejongh glimlachte fijntjes. Z'n kin was bezet met blond-en-witte

1) Domela Nieuwenhuis.
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stoppels, z'n wangen waren geel-grauw, ingevallen, diep doorgroefd, slap. Z'n blauwe
oogen stonden waterig in zwarte holten; z'n kortgeknipte dienstkop begon te grijzen;
z'n wenkbrauwen waren dun, en naar buiten opgewipt. Uit z'n ambtenaarstijd had
hij in z'n blik iets uitvorschends overgehouden, en z'n dunne, omlaaggerichte knevel
gaf 'm 't voorkomen van kranig oud-officier.
- Weet-je nou, foor wat ik 'm laat groeie? zei-die goeiïg. ‘Nee? Nou dan zal 'k 't
je 's sègge. Dat doe 'k voor me poessie, me goeie poesjie, die kan d'r mee spele...
Levie keek zacht fluitend over de vitrien naar buiten. Verschrikkelijk tragisch, die
man in de kracht van z'n jaren, - 'n flinke veertiger, - die ontslagen was uit 'n
verantwoordelijke betrekking, omdat-ie in 't hartje van 't donkere Brabant de
onbegrijpelijke moed getoond had, de ziel te zijn van 'n groepje kordate
spoorwegmannen; en zèlf hun meerdere, er steeds 't vuur in had gehouden, om te
strijden tegen de ‘Maatschappij’ en de ‘Staat’, die de keirels roekeloos exploiteerden
en ze soms 36 uur achtereen op de ‘mesjien’ lieten staan; vreemd-weemoedig, dien
vermagerden vent, kort geleden nog 'n onverschrokken klepper, nu sullerig-dwaas
te hooren zaniken over ‘s'n poesjie’. O Kuyper, afzichtelijk orgaan van de
moord-dadige wraakzucht der bourgeois, o duivel! met je vleezigen, kalen Nero's-kop!
honderden van stoere, heete bloed-kerels, de oproerigsten, de besten, de héérlijksten
onder 't spoorpersoneel, heb je zoo genekt, gebroken, ontmenscht... Kijk die Dejongh
daar nou zitten, half verstompt, zich zelf niet meer kennend; met z'n
lachwekkend-tragische stoppelkin, z'n korte pijpje en z'n ‘poesjie’...
De zwarte kat sprong onhoorbaar op de toonbank streelde den ópgebogen zijigen
rug tegen de harige kin, en gaf kopjes, zacht krauwend, en slangde wonderlijk z'n
lenigen staart.
- Kijk 'm; hoor 'm miauwe, ze geeft koppiesj, an 't basjie, hé poesj; dat heb ik d'r
soo gewend. O, 't is soo'n lief dier. Kom, nou wech poesj; nou de baasj mit rust late.
Soo’.
Dejongh's gelaat werd opeens strak, hij stak z'n kop vooruit, trok z'n voorhoofd
in rimpels, kneep z'n oogen half-dicht, kiekelde geheimzinnig, en fluisterde:
- Sech, Lefie... hoor 's,... wist jij, dat hier in Antwerrepe nog inkwisiessie bestond?
Levie kende 'm door-en-door en wist dat z'n geheimzinnig doen inleiding was tot
'n roddelpraatje op ‘de Partij’.
- Nee, vertel eens. Je maakt me bang.
- Ja, de inkwisietsie, blies Dejongh 'm in d'ooren, ‘de inkwisietsie, uit de tijd van
Fieleps de tweede’.
- Zoo? deed Levie nieuwsgierig.
- Toen werde ommers alle minsche ondersocht of se wel fan 't rechte geloof ware?
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- Ja en...?
- En as se nou nièt van 't rechte geloof ware werde se ommers verbràänd?
- Als m'n historische kennes me niet bedriegt...
- Nou, net soo gaat 't hier in Antwerrepe.
Dejongh deed 'n paar trekjes aan z'n pijpje, blies rook langzaam uit, en keek met
kleine oogjes oolijkjes naar z'n bezoeker.
- Daar begrijp je seker niet feel fan, hè?
- Nee, om u de waarheid te zeggen...
- Nou, dan sal 'k 't je 's vertelle. Maar eerst 'n koppie thee! Frouw komt de thee
haast?
‘Frouw’ kwam aangesloft, klein gekromd wijfje, met dun grijs haar, rooie
opgebonden wangetjes, en vergroezelde handen.
- Soo, meneer Frede, is u weer terug? wanneer bint u hiergekomme?
- Zondag.
- Gunst nog toe! en soo lang niet hier geweest? Me man, die sei al, waar blijft die
meneer Frede toch, die sie ik nie-meer. Gunst-gunst, en hoe is 't met uwes ouders?
- Gezond.
- En uwes Moe, het die nog soo'n hoofdpijn? 't Is toch godgeklaagd, soo as die d'r
an lee. Ik see al tege me man, ik begrijp niet, dat die M' dam Frede soo e last het mit
t'r hoofd. Ik bin nou al feel ouwer maar ik bin altijd efe frisch, hè? ik voel me net
asse meissie van achtien jaar; 't is gerusjt.
- Ja Dejongh, je hebt m'-n-'n pracht van 'n vrouw, ouwe heer. Je mag d'r trotsch
op zijn.
- Nou ja, dat is nou mar gekheid, maar ik foel me toch niks ouwelijk... Nou, ik ga
maar weer an me werk.
En wech slofte ze, gekromd, de ronde schouders zwaaiend.
- Nou dan sal 'k je'r 's wat fertelle. Gisterafed was bestuursfergadering van de
Noorder-Sektie.
- O, daar kom 't los.
- Wàcht nou 's effe. Al wie d'r was, Verkerreke niet.
- Zat?1)
- Wàcht nou! Delville is voorzitter. Goed. Ingekomen stukke: 'n brieffie van
Peereboom, dattie zich opgeeft as lid.
- Is dat die Peereboom uit Amsterdam, waar je wel 's van in 't ‘Volk’ leest?
- Precies.
- Is die dan hier?
- Of-ie hier is. Wanneer was 't? Eergisterafed had-je-n-'m motte hoore! Krinkels
hettie 'rtusschen genome... de stukke flogen d'r af... Goed. Het iemand iets op gezel
Peereboom an te merreke?

1) Dronken.
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fraagt de voorzitter nog. Nee? Dan is-ie angenome as lid van de Pertij; 't is 'n schoone
aanwinst, segt-ie nog; hij verdient 'n goei noot voor z'n dieskoers van gistere. Nét...
komt Verkerreke binne... ik voor mijn denk dat-ie bezope was... hij zag d'r uit! Wie
is d'r als lid angenome? fraagt-ie. Wel, gezel Peereboom, van 'olland. ‘Wat, seit
Verkerreke, diejen anarsjiest? Daar protesteer 'kiek tege. Jullie kent den dieje niet!
Maar die hebbe we al nog 's 'ier gehad, over1) 'n jaar of tieng’. En of 'k nou al bij hoog
of laag beweerde, dat Peereboom al jare lid van de Pertij in Amsterdám was, en flink
proganda maakte, 't gaf me niks. Dàn moeste we eerst 's informeere of 'm geen schuuld
had. Hoe fin je nou zoo'n inkwisiessie?
- 't Is me wat te zegge! En hoe is 't afgeloopen?
- Nou, later op de aved is Peereboom zelf op komme dage, mit 'n brieffie van Fan
Kuykhof in se sak. Je had Verkerreke 's op se neus motte sien kijke.
- Zouen die twee de mieren aan elkaar hebbe gezien?
- Nou, over Ferkerreke is Peereboom niks te spreke, hoor. Soo'n suiplap, ‘daar
wou-d-ie niks mee te make hebbe.
- Hij drinkt toch niet meer?
- Ja hij ziet je ankomme, hij is onthouer tussche twee pintjes in. Sints jullie naar
Amsterdam ware, is-ie al twee keer zat thuisgebracht. 't Is Goddome schande, dat se
soo een in de Pertij de eerste fiool late spele! Maar se sijn bang voor se groote smoel.
Hij kan te feel uit de school klappe. Dat komt fan al die geheimhouerij. De grootste
schandale kenne d'r foorfalle, zonder dat iemand d'r iets fan weet. As je 'n ingesonde
stuk stuurt, gaat 't in de prullemand, en sóó blijft 't altijd mar voortdure’...
Levie speelde met z'n vingers tege 'n stapel sigarenkistjes. Ja, zoo bleef 't altijd
voortduren, àltijd. Wel moest die ouwe 'n sterk geloof in 't socialisme hebben, nu hij
er zich door misstanden in de Partij niet liet afbrengen. En wèlke misstanden! Niet
uit te roeien waren ze, ze kwamen voort uit de aard van 't volk; hoe was 't mogelijk,
dat er hier in Antwerpen nog niet was opgestaan 'n kòp, 'n leider, 'n man van stavast,
die de eeuwig vergaderende en harrewarrende en kuipende kleine menschjes, die in
de Partij 't hoogste woord voerden, met gebiedend gebaar en harten-veroverende
overtuiging dwóng, te doen zooals hij, hij d e m a n , wilde, voelde, dacht, in naam
van de internationale Sociaal-Demokratie? Hoe kon 't dat deze sombere genietstad
afgesloten bleef van de buitenwereld; niets wist van de wassende strijd en
moed-gevende ervaring, van de langzame, maar juichend-gestadige stijging in kracht
der andere steden over 't land, over de heele aarde? Dat waggelde maar voort in sleur,
altijd in 'n kring, 'n kringvore, diep-suggestief gegraven door

1) Over = voor.
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vroegere geslachten, lomp, onwetend. Hoe kón men blind blijven voor die tot
stinkende rotheid overgaande stilstand! Zie, ze vergaderden in hatelijk-leelijke zalen,
versierd met gezwollen-romantische zinnebeelden, met schetterende
wandschilderingen en langvergeten frazes, nooit gelezen, en waarvan trouwens
niemand de draagkracht begrepen zou hebben; ze hokten samen, in kil-sombere
kamerkens, waar niets sprak van broederlijkheid, waar niets opwekte, stemde tot
taaie moed, tot innerlijk vertrouwen in de toekomst. De waard ging rond met 'n mand,
vol pinten garsten; er werd gezope, - allez nog eene - en er werd gerookt, gerookt;
scherpe, stinkende tabak, de zaal was één wolk van blauw-en-vuilbruin, - de koppen
waren beneveld; men sjouwelde en parlementeerde, maar allen wisten even weinig,
niemand bracht iets nieuws; men kwàm er niet om te beraadslagen, men wist niet
wat 't wilde zéggen: 'n nieuw gezichtspunt openen, - men kwam er als in de kroeg,
voor de gezelligheid, om z'n eigen stem te hooren; 't was 'n stamtafel, waar iedere
nieuwe gast geweerd werd, en wat vreemd was, van buiten, was valsch en men wilde
er niets van hooren... Hoe was er nu niet één, niet één enkele, die naar vergadering
kwam met 'n frischgewasschen kop, en 'n heldere klare blik, en de wil nu eens kalm
te blijven en de makkers eens wat nieuws te leeren? O, die helsche, kille, grauwe
kamers in 't arbeidersgebouw met d'r harde stoelen en d'r hoekige tafels en d'r
dampende kachels en d'r walmende gaslichten en d'r geeuwende, afstootende
soberheid; soberheid niet uit zelfbedwang, maar soberheid omdat men niet wist, niet
voelde: wat waren voor oog en hart en verstand, frissche kleuren en zuivere lucht en
helder licht en edele vormen...
En in Amsterdam sprak men van ‘stoere Vlamingen’ en, ‘fiksche onverzettelijke
Belgen’ en men wist niets van die wanhopige stilstand, meende dat alles goed ging,
in 't Zuiden, waar men zoo warm van bloed was; en men kwam op bezoek bij de
‘Zuidelijke broeders’ en zag netjes-schoongemaakte gebouwen en luisterde naar
schreeuwende cijfers van brood-omzet, en er was niemand, die begreep, dat juist die
mooie gebouwen, die symbolen van ideaallooze zinnelijkheid en ingekankerd
Katholiek ongeloof, - de lompe mannen en vrouwen vastkètenden aan den kouden
grond en eenzijdige stofvergoding, van alle geestelijkheid ontdaan...
Gedurende de jaren, die hij in Antwerpen had door-leefd en door-werkt, had hij
al heel wat Hollanders gezien, die met frissche luchthartigheid in de Partij waren
gegaan, om 't zaakie eens eventjes op te knappen... maar je zag ze allemaal terug
komen, soms na de eerste vergadering al, verschrikt alsof ze 'n spook hadden gezien;
of met lompe miskenning van de ernst-volle werkelijkheid, schuddend van lach...
O! De velen die dan langzaam-aan hun ideaal verloren, en weer
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terugvielen in cynische onverschilligheid; en de velen, die zwak, alleen rondzwervend
in de onbegrepen, van sensueele genietingen vergiftigde stad, zonder steun, zonder
raadsman, zonder sterkend voorbeeld, wéér-keerden naar hun oude fouten; weer
zwelgden in spel of drank of wijven;... waarvan hun organisatie hun zoolang had
teruggehouden...
Ze strekten zich diep in z'n gedachten, de bleeke slachtoffers, de sombere
verwrongenen, die in vermeend genot en lang-gewenschte losbandigheid vonden:
ondergang of dood...
Zoo kort geleden nog, die Bles. Hij had niet van 'm gehouden, had zich nooit
aangetrokken gevoeld tot 't modegekje, maar hij had gewèènd, woest geweend en
stil getreurd, dàgen lang, innig als geen anderen die zeiden den doode bemind te
hebben, - want h i j had begrepen: hoe; en h i j zag niet de doode: dat bloeiende
vleesch, plots verscheurd en vergrauwd; die zinnelijk-schitterende oogen, opeens
verglaasd en gebroken... want hij voelde in klaar verstand koel-bezonken: D e n
D o o d . En hij wist de rommelende treinen, die uit Amsterdam voerden het
uitgebraakte teveel naar deze duistere onbegrepen Doodenstad...
- Dejongh, daar moet nu toch 's eens voor goed 'n end aan komen. Late we nou toch
's overleggen, misschien kunnen we samenwerken met Peereboom.
De ‘ouwe heer’ had gepeinsd. Z'n pijpje was gedoofd. Schemering was gevallen,
ongemerkt...
- Hè? Wàt seg je?
Maar Levie zei 't niet opnieuw. want hij herinnerde zich, dat hij nog vele keeren
in 't sigarenwinkeltje had gestaan, om te ‘overleggen’. Er waren al zooveel mooie
plannen opgemaakt, maar de gebroken man had geen energie meer, en geen taaiheid,
en was telkens bezweken wanneer ‘de gezellen’ met niet-begrijpende vijandigheid
op de twee ‘'ollanders’ waren aangevallen. In 't openbaar optreden, 't bedorven zootje
openstellen voor de ontsmettende zuivering der publieke opinie, - dàt mocht niet,
want dan kwam je met de poliecie in aanraking. Vreemdelingen mochten zich niet
‘in de polletiek moeien’ - en van de internationale band tusschen de verschillende
‘Partijen’ begreep de Poliecie nóg minder dan ‘de gezellen’.
Ze waren alle twee uitgemijmerd. Dejongh stak licht op.
- Kom 's mit me mee naar achtere, 'k mot je 's wat late sien, zei-die. Ik zal me
dochter 's evetjes op de klante late passe... Lien, Lien...
- Verdikkie, dat is waar ook. Daar valt me opeens wat in. Ik heb in Holland 'n
goeie kennis van je gesproken.
- In Amsterdam?
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- In Holland, zeg ik. Nou ik zal u maar niet langer laten zoeken. Ik heb uw zoon Dirk
gesproken. Hij stond in Rozendaal op de machine, en toen-ie me zag, kwam-ie naar
me toe. Hij heeft me 'n boodschap voor u meegegeve, maar die kan ik wel bij me
houwe, want hij heeft na de middag vrij, en hij zou hier komen.
- 't Sjal me ook wat zijn.
- Nou, 'k wéét niet. Niet dat u u ongerust moet maken, maar laat u door mij gezegd
zijn: neem 't niet te licht op.
- Kom nou maar mee naar achtere, daar hê-je Lien al. Nou hoe siet se d'r uit?
- Beter. Niet meer zoo bleek als eerst. Komt ze nou meer in de lucht? Jà, zeker?
- Dat schikt wel. Wat Lien?
In de rommelige achterkamer brandde 'n potkacheltje. 'n Versleten karpet lag op de
naakte vloer. Broeken, jassen, rokken, schoenen, hoeden; waren slordig neergeworpen
op stoelen. Op den schoorsteen 'n wekkertje met één wijzer, 'n glazen inkpotje zonder
deksel, 'n roodkoperen miniatuur-doofpotje, en op de hoeken met vale blommen
beschilderde vazen, waarop paarse spiegelbollen. Vóór den schoorsteen 'n Japansche
theetafel, dik onder 't stof, met 'n dof-nikkelen komfoortje. Er tegenover: Dejongh's
schrijfbureau met den studeerstoel er voor. Dat waren ‘kedeau's van 't perseneel bij
se 25-jareg jubeléëm’.
Aan die schrijftafel stelde Dejongh z'n eindelooze stroom van verweerschriften,
ingezonden stukken en ‘brechures’ op, die hij echter zelden afstuurde; gewoonlijk
bewaarde hij ze, voor ‘as 't weer 's te pas kwam’.
Lang, mager, in 't oogvallend scheef, kwam-ie achter Levie aangesjokt. Hij gaf
zich de moeite niet meer, z'n knieën te strekken.
- Ga effetjes sitte, dan sal 'k 't je derekt late sien.
Terwijl Levie 'n vuil boezelaar, 'n zwart vest en 'n vaatdoek, alles platgezeten, van
'n stoel ruimde, sjokte de ‘ouwe heer’ 't kamertje weer uit, en kwam spoedig terug
met 'n gloednieuw grijs pak over den arm.
- Wat seg je nou van soo'n kostuumpie?
Levie had geen verstand van dat soort zaken, maar bereidwillig nam-ie 'n puntje
van de broek tusschen duim en vinger en betastte 't nadenkend.
- Dat is goed spul, zei-die, toen 't lang genoeg geduurd had. ‘Eerste kwaliteit.’
- Dat sou 'k ook denke. En wat denk je nou, dat 't me kósjt?
- Nou, laten we zeggen, 'n frank of vijftig, zestig.
- Dan bin 'k d'r teminste niet an bekocht... Geen centiem kosjt 't me.
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- Jezes man, waar is die winkel, waar ze zulke koopjes hebben. Daar moet ik op af!
Krijg je d'r misschien nog 'n half pond puike boter op toe?
- Nee; dat is alleen voor arreme slachtoffers van de spoormagnate... zoo heete ze
ommers?
- Heeft Brammetje Kuyper berouw gekregen, en wil-ie 't weer goed maken?
- Dat mosjt 's waar weze. Nee, 'k zal je 's fertelle hoe de vork in de steel sit. Verleje
week komme 'n paar klowers bij me, Issereliete, daar 'k nog al 's wat sigare an
verkoop. Dejongh segge se tege me, je pakkie begint te slijten. Dat sal waar weze,
seg ik, 'k draag 't al van verleje jaar Pasche. Meneer Dejongh, seit 'r een, ik mot u 's
wat frage. Hij neemt me inne hoekie. Meneer Dejongh seit-ie in de stiekemte, as 't
je beleedigt mot je 't ons niet kwalek neme; sou 't je sjekeere as wij je 's 'n mooi
pakkie liete anmete? Sjeneere seg 'k, om den drommel niet, geef maar op; wàt graag
hoor. Ik schaam me d'r niet foor, dat 'k 'n arreme luis bin. Ik denk natuurlijk dat 't 'n
mop is, maar 'n half uurtje later komt de kleeremaker, 'n Isserliet van om de hoek,
die komt mit stale. Meneer Dejongh, ik kom u de maat neme, seit-ie. Nou, ik natuurlijk
niet lui, ik heb me de mooiste stof uitgezocht, die ik kost finde, gistere issie komme
passe, en fanmorge is 't thuis gekomme... Mar je mot je niks make wete hoor. Se
wille-n-'t stil houe...
Levie had er met z'n meisje al meer dan eens over gesproken, den man 'n nieuw
pakje te laten aanmeten. Maar zelfs Hanna, die anders nog al vrijmoedig was, had 't
'm niet durven aanbieden. Ze vreesden 'm te beleedigen. En daar stond ie nu met de
gekregen kleeren over den arm; 'n oolijken lach op z'n gerimpeld gezicht.
- En je mot sien hoe 't me sit... as geschilderd... zoo noeme se 't ommers? En de
kleur die staat me! zei-die, 'n broekspijp voor z'n opgeheven been houdend... Nou ik
bin d'r wát mee in me schik... ho-oor!
God, God, dat-ie al zóó ver wech was had Levie nooit kunnen denken... Geen
spoor van gêne, niets als 'n vrije, ongedwongen glimlach. Goed, gaf Levie antwoord
op 'n stem in z'n binnenste die 'm tegensprak; goed! partijgenooten die schatten geld
verdienen, móeten wat over hebben voor 'n arme slokker, die z'n broodwinning was
kwijt geraakt door z'n overtuiging. Die had 'r recht op. Maar dan moest-ie 't ook zoo
vóelen, dan moest-ie zich beroepen op solidariteit, op verplichting die kameraden
tegenover elkaar hebben. Dàn zou alles in orde zijn... Maar die glimlach, die stompe
armelui's glimlach... Wat kan 'n mensch toch veranderen in 'n korten tijd! Van den
winter nog, was-ie 'm op straat tegen gekomen, verkleumd, met natte voeten, rillend.
Toen had-ie 'm meegenomen naar 'n koffie-
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huis, en 'm zooveel chokola laten drinken als-ie lustte. Maar toen had ‘de ouwe heer’
zich verweerd, voorwendsels gezocht om te weigeren, halsstarrig gezegd: ‘dat-ie
nou toch geen jongejuffrouw was, en niet fan al dat zoete goedje hield’. En toen
Levie, prettig-bewogen, 'm eindelik had geantwoord: Nou van 'n partijgenoot kan je
dat gerust aannemen. Je hebt zelf zooveel voor de Partij gedaan... toen had de
verkleumde vent zelf trane in z'n doffe oogen gekregen; ‘je bint 'n brave kerel’ had-ie
bevend gezegd. En wat had Levie zich verkneuterd, toen Dejongh langzaam ontdooide,
op z'n gemak kwam, de menschen om 'm heen kritiseerde en eindigde met 'n kalm
scheldpartijtje op ‘die esel fan 'n Ferkerreke’... Maar die klovers konden niet veel
voldoening van hun werk hebben. Wat was 't pakje meer als 'n dikke aalmoes,
kruiperig aanvaard door 'n hongerige bedelaar, met de bijgedachte: ‘Jeses Kristes,
wat gefe ze 'n boel!’
- As 'k d'r nou nog 'n nieuw doppie bij had, dan was ik 't heertje.
- Nou wat segt u fan me man se nieuwe pakkie?’ Z'n vrouw, gekromd, met d'r
grijs haar en d'r rooie wangetjes, kwam even om de deur kijken, veegde d'r neus met
rug van d'r groezelige hand. ‘Me man het toch nog meer goeie frinde assie dacht,
find u niet?
- 'k Wou dat ik d'r 'n half dozijntje van dat soort had.
- Hi-hi-hi-hi, lachte 't wijfje; nou, ik ga mar weer an me werk.
- U schijnt 't druk te hebben fandaag.
- Me bedde staan nog ongemaakt. Ik ga maar weer gauw an de gang.
Levie dacht er fijntjes lachend over na, wat ze eigenlijk den heelen dag uitvoerde.
‘Ting’ de winkelbel ging over, stappen klonken door de gang, en hoog, 'n beetje
gebogen, machiniste-pet schuin naar achtere, de fluweelen broek van onderen
plots-wijd en spelend om de kleinschijnende voetjes, kwam Dirk uit 't donkere deurgat.
- Hé, hoe kom jij soo uit de lucht falle.
- Het meneer Frede u dan niks gezegd Fa?
- Ik dacht dattie an 't dolle was...
- Ik heb 'm alleen gezegd, dat u hier zou komen’ ging Levie aan 't uitleggen, 'k
had de heele week geen tijd, en vanmiddag vond ik 't niet meer de moeite waard de
boodschap nog over te brenge. - Dan zal ik jullie maar alleen late. Dat lijkt me 't
beste, hé Dirk?
- U moet foor mijn niet weggaan. U weet tóch wat ik te zegge heb. Blijf' u maar
gerust.
- Zoo je wilt’. Levie ging met z'n gelaat naar den muur gekeerd staan, handen in
de zakken; verlegen.
De machinist zette zich bij 't schrijfbureau, naast z'n vader; maar hij nam géén
kleeren van z'n stoel.
- Fa, ik bin expres van Rozedaal hier na toe gekomme om u te

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

60
spreke. 't Is over Lien. Me kameraad is me ferleje week komme fertelle, dat se loopt
mit Mie Sweers. Is dat soo?
- Ja geloof 't wel, zei Dejong flauwtjes. ‘Maar wat sou dat?’
- Wat dat sou, wat dat sou? De machinist stond bruut op, en liep 'n paar maal 't
kamertje op en neer, de bruin-fluweelen broeks-plompen fladderend boven z'n
leuk-kleine voetjes. En Levie plots 'n stoot in z'n rug gevend:
- Godsalmelasere, meneer Lefie, wàt dat sou. Hij is goe-oed!’
Kalm ging ie toen weer zitten, z'n fluweelen beenen languit. Hij zweette fijne
dropjes. 't Stugge haar kwam onderuit z'n petje.
Dejongh rookte z'n pijpje, gemoedelijk.
- Mot ik dan expres 'n reis make om u te komme zegge dat die meid drie jaren in
Middelburreg gesete het, as hoer! Kan u dan nog niet eens informeere mit wie uw
dochter gaat?
Nu legde ‘Fa’ eindelijk 't pijpje neer.
- 'k Weet van niks. Is 'n meid van 23 jaar dan niet oud genoeg om op zech sellef
te passe?
- Dat most u nou toch in Jeses kristes naam wel allang gezien hebbe. Eerst blijft
ze 'n paar maande achter mekaar in huis zitte, wordt zoo bleek as 'n dooie, kompleet
'n lijk is ze geweest; en nou begint ze weer 'n beetje op te knappe, en direkt vindt ze
d'r weer wat anders op om zech in de grond te bore. Mot se dan mit alle geweld naar
de verdommenes?
- Maar weet je dat nou wel seker van dat meisje? Se siet d'r anders so frisch uit.
- Of 'k 't sèker weet, of 'k sèker weet. Klaas Visscher, die ken u toch wel? Nou die
is in Middelburg bij d'r geweest. En toen het ze gediend in Goesj, en gescharreld mit
Jan en alleman. En voor 'n paar maande was se nog in Rosendaal; en daar heb 'k 't
sellef gezien, anders geloof-u 't meschien nog niet. Iedere Sondag was se mit 'n ander
op schok, sonder mankeere.
En nou motse me suster op 't pad hellepe. Godverdomme - hij kwakte z'n pet tegen
de vloer - slape jullie hier dan maar altijd door! Wat foere jullie hier toch uit!’ En
op eens hol snikkend:
‘O, o, me suster mit 'n hoer...
‘Fa’, nu kwaad, vaalbleek, liet z'n arm slap over den leunstoel hangen, 't pijpje
met kop naar beneden tusschen vingers; misselijk van 't rooken. Hij stond zwaar op,
sjokte naar de deur, en riep dof:
- Frou, laat Lien 's effe binnekomme en pas dan effe op de winkel, hè?
- Is d'r wat an de ha-and?’ seurde 't wijfje.
- Nee 't is niets Madam; Levie ging voor de deur staan.
- Omdat 'k zoo hoorde schreeuwe... hield ze vol.
- We hadden 'n lolletje, dat moet óók 's gebeuren.
- O... soo...
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Levie voelde z'n hoofdpijn bonzend terugkomen. Vaag herinnerde hij zich, hoe hij
Lien van de winter eens was tegenkomen, met carneval aan d'r vaders arm. En z'n
vrees; toen hij zag, te midden van hel-kleurige kostuums en wemelende confetties
en zwirrelende vuurroode serpentines... d'r bleeke gelaat, ongelooflijk!... wásbleek...
doorzichtig.
- Wat gaat u nou doen? mompelde de machinist.
- Sal je wel sien’. Rechtop zat ‘Fa’ weer in z'n leunstoel.
't Was in 't kamertje stil. De machinist hijgde, tegen de schrijftafel gesteund. Het
potkacheltje stond rood; 't werd snikkend heet. Door de halfgeopende deur sneed 'n
luchtstroom, kil...
Lien kwam, schuifelend, keek naar den grond, handen onder boezelaar - wachtte...
ongerust. - Dirk bewoog niet. Fa afgemeten:
- Doe de deur achter je dicht. Sóó, kom nou hier staan. - Waarom kijk je me niet
an? Hê-je soms iets op je gewete wat niet goed is?
Dirk trok z'n beenen in, driftig.
- Nou, waarom geef je geen antwoord?
- 'k Weet niet...
- Dat maak je mij niet wijs. Mit wie binje in de laatste tijd omgegaan!
- Mie Sweers...
- En je sou niet wete... toe nou!... fertel dat nou an 'n ander hè? As je 't nog 's waagt
me hier mit dat krrreng an de deur te komme, dan breek ik je je arreme en beene. Ik
waarschuw je. Nooit spreek je weer 'n woord d'r tege... En maak nou maar dat je uit
me ooge komt, marrrsch!...
- Maar...
- Niks maar. Hou je moeder niet langer fan d'r werk af. Snnij uit!
Lien drentelde wech, boezelaar voor oogen.
- Ziesoo, in orde.
Dirk sprong op.
- Maar wat mankeert u nou toch. In orde? Denkt u nou dat u d'r af bint mit 's flink
op d'r te schelde? Godferdomme, as d'r gescholde mot worre, dan is 't toch zeker wel
op u; waarom laat u d'r rondloope in 'n stad waar ze de weg niet ken; waarom past
u niet beter op d'r? U maakt u d'r makkelijk af. Wat denkt u wel, dat...
- Nou je moei gehouwe, snotneus; weet je wel dat je je vader foor hebt!
- Me fader, me fader...
Levie hield 'm de hand voor den mond. Hij kon z'n oogen niet openhouden van
de hoofdpijn, z'n wangen gloeiden; maar hij zette er zich met kracht tegen in.
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- Uw zoon wil zeggen, sprak hij kalm - zachtzinnig, dat er nog wat meer gedaan moet
worden, - niet Dirk?
- Ja... huilde de machinist.
... mag ik 's voor je spreke?
Dirk knikte.
... 't spijt me nu verschrikkelijk, dat 'k van de week geen tijd had om bij u te komen,
anders zou 'k u gezegd hebbe dat ik met uw zoon overlegd heb, om Lien 'n tijdje van
hier wech te halen, niet Dirk?
Hoofdknik.
- Me dochter gaat me huis niet uit.
- Hou u nu kalm. U weet toch niet waar ik naar toe wil. Dirk z'n vrouw, uw
schoondochter, moet over 'n maand bevallen. Die heeft natuurlek hulp noodig, en as
Lien nu zoolang bij Dirk in huis gaat, zijn ze alletwèè geholpen. Meschien kan Dirk
d'r dan buiten de kost nog iets laten verdienen ook. Is 't niet zoo Dirk?
- Mijn dochter gaat hier de deur niet uit. Of jullie nou hoog springe of laag springe,
ze gaat me huis niet uit foor ze getrouwd is.
- Wat steekt daar nu voor kwaad in. Wees toch niet zoo ouwerwetsch.
- Ouwerwetsch of niet ouwerwetsch...
- Is 't dan beter dat me suster d'r as... Op 'n onfatsoendelijke manier uitgaat? Bij
d'r eige broer? Ik begrijp werachtig niet...
- Om de voetveeg te worden van je frouw!
Dirk kwamen de tranen in de oogen. Z'n vrouw was maar 'n gewone ruwe
arbeiersvrouw, en hij had moeite genoeg gehad om haar aan 't verstand te brengen,
wat hij eigenlijk met Lien voor had. Ze moest 't begrijpen, anders liep 't toch op ruzie
uit. En ze hàd 't ten slotte begrepen, en mooi gevonden; broerd nou, dat z'n vader d'r
zoo miskende. Hij stoof op:
- Mijn vrouw, die is te minste nog slimmer as u, 't is zonde dat 'k 't zeg...
- Hou je smoel...
- Ik verdom 't...
Ze waren beide opgestaan, twee reuzen, vader en zoon, met handen betoogend,
koppen naar elkaar toegekeerd, ‘Fa’ bleek, Dirk vuurrood.
- Ik zeg dat 't 'n schande is, dat...
- En ik zeg, dat je je smoel mot houe foor je fader.
Ze schreeuwden door elkaar, flapten er de woorden uit, zonder nadenken, twee
vreemden, over alle gêne heen, zoekend elkaar te overbluffen met snel en snedig
wederwoord.
Midden in 't geschreeuw kwam de hond luid blaffend binnenhollen,
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tegen de kijvers opspringen, zenuwachtig, gekwetst door de ruzie, angstig jankend,
oogverdraaiend; en dan weer met beide pooten vooruit, schokblaffend.
Levie's slapen bonsden. 't Gaf zoo niets meer. Dirk moest maar wech. Dat zou
lucht geven. ‘De ouwe’ had nu 'n schok gekregen, hij zou wel verder nadenken.
- Dirk, 't is je tijd. Anders ken-je vanavond je dienst niet doen’.
Hij raapte de pet op, trok Dirk bij z'n arm. Die liet zich gewillig meetronen. Ze
kwamen, uit de benauwde kamer plots in de natte straat, somber-donker, ijzig koud.
't Regende zachtjes.
Ze liepen over de glimnatte keien met lange passen: twee donkeren; de forsche
machinist en Levie klein en breed. Van gedachten beide vervuld, duizelend beide
van verdriet, zoo diep als voor hun naturen maar mogelijk was. Dirk weemoedig
denkend over z'n zuster, soms spijtvol doortrild van passie: hij had dìt moete zegge
en dát moete zegge... Levie met weeënd hoofd, lijdelijk ondergaand z'n golvende
schrikgedachte over de Doodenstad, waarop zich telkens stapelden nieuwe gruwelen;
hij zag 'm als 'n rollende berg van sombre wolken, 't hing 'm akelig dicht over 't
hoofd... De lucht die de menschen hier ademden was zwaar van demonische
zinneprikkeling, van onbegrepen gruwel, van dood...
Bij 't station pakte hij den reus bij z'n vereelte hand-poot.
- Ik zal m'n best doen hoor. Ik krijg veel van 'm gedaan.
- Dank u meneer Lefie, bromde de machinist
Toen liep hij de steenen trappen op. Z'n bruin-fluweelen broek flodderde om z'n
beenen.
Buiten viel de regen. De stad stond in droomgele, mist-omsluierde belichting.
Rijtuigen rolden, trems belden, paardehoeven kletterden op de glimmende keien. De
regen viel, viel...
Dwaalden door 't nat: zwarte vaag-begrensde gestalten, ineengedoken breed,
glimwollige schimmen tusschen gele lichtvegen, betrilmist door vallende regen...
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VI
Toen David van vergadering naar huis wandelde, voelde hij zich ongewoon ernstig.
Hij vroeg zich af of hij droomde, meende ieder oogenblik wakker te worden, met 'n
schok - want z'n spotlust was wech, en in hem zwol als wolken 'n kálme voldaanheid.
Het was achter den rug, gelukt! héérlijk gelukt, en blij herinnerde hij zich 't gemak,
waarmee hij z'n woorden had gevonden, de gladheid waarmee de zinnen waren
gegleden uit z'n drogen mond, - en hij vond 't wonder, dat hij niet dóórgesproken
had, nog heel lang.
Toen Lena, met stil gelaat en zachte denkoogen, 'm hoorde vertellen breed
uitweidend over menschen, die hij gezien had, over z'n geheugen dat 'm in den steek
had gelaten, z'n vrees dat hij niets zou kunnen zeggen, én z'n mooie toespraak, waar-ie
't zoo gauw vandaan haalde wist-ie zelf niet... was 't tengere vrouwtje 'm om den hals
gevallen, licht als 'n aan-zwevende vogel, en met d'r zachte ragharen aan z'n gelaat,
had ze geweend van vreugd. En dien nacht hadden z'elkaar gevonden, van-zelf,
zonder spreken in juichende gemeenschap eendrachtig, voor 't eerst in maanden.
't Leek 'n droom.
Wat stond hij krachtig op uit z'n vol-wollen slaap; alles zong om 'm heen, hij
lachte, lachte zacht zonder spot, zoende haar innig-voorzichtig, 't kleine nog slapende
vrouw-schatje. Luchtig, rechtop, frisch van fleurige gedachten, gezond en kalm
was-ie door dien dag gegaan, op wolken wandlend zalig als door 'n zachten droom.
Toen ie 's middags thuis-kwam, had Lene 'm toegelachen en zacht: ‘Goed geweest
hé?’ gevraagd. Ze hadden elkaar weer zwijgend gekust, en aan tafel had hij d'r
tenger-fijne handje voorzichtig gestreeld en matigjes doen springen op z'n glimmige
slijperspoot. Met 't jongste kind was-ie neuriënd door de kamers geloopen, en met
Manuel had-ie gestoeid op den grond.
En 's avonds waren ze samen uitgegaan: hij blij met 't kindje op d'arm; en-ie had
chokola gekocht voor Manuel en voor Lene; hij zelf wilde niet hebben.
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En zij had zich d'oogen uitgekeken, toen ze door de hoofdstraten wandelden. Nóóit
had ze gedacht, dat t'r hier zulke mooie mildlichte winkels waren. Ze had altijd
geloofd dat de heele stad grauw moest zijn. 't Welkome licht maakte nóg heerlijker
d'r kalm geluks-gevoel.
Thuisgekomen, hadden ze 'n brief in de bus gevonden. Van wie zou diè zijn? 't
Was 'n langwerpige envelop van teêr-blauw linnenpapier, met 'n stemmig smal randje
van donker violet... Op de sluiting 'n simpel monogrammetje van mat-zilver. Met 'n
fijne vrouwehand was 't adres geschreven - lichtblauwe krullettertjes. Onbegrijpelijk!
Van wie? Dezelfde geduldige, fijne hand had 't briefje geschreven.
‘G e a c h t e v r i e n d P e r e b o o m !
Het heeft mij aangenaam getroffen, te vernemen dat
U thans te Antwerpen woont. Op de vergadering van
gisteravond heb ik mij onder Uw aandachtigste
luisteraarsters bevonden, en het zal me zeker
genoegen doen, de kennismaking met U en Uw
echtgenote te hernieuwen.
D i n s d a g a v o n d s h e b b e n w i j “ h o m e ” . Wi j o n t v a n g e n
dan enkele intieme kennissen en bekende kunstenaars
en brengen met muziek en ander kunstgenot den avond
d o o r. I k h o o p u e n u w v r o u w d e e e r s t v o l g e n d e k e e r
o n d e r m i j n g a s t e n t e t e l l e n . We e s z o o v r i e n d e l i k o m
ongeveer acht uur te komen, dan kunnen wij, voordat
andere bezoekers er zijn, een half uurtje aangenaam
redeneren.
T.à.t
Margo Izakson-Thalfeld.
5 2 . R u e d u M o u l i n ’.
Juffrouw Thalfeld herinnerden ze zich als 'n dwepend Jodinnetje dat met 'n starren
kantoorheer getrouwd was. Zij en Lena hadden vroeger wel wat voor elkaar gevoeld.
Het was nou recht jammer dat er iemand thuis moest blijven bij de kinderen, maar
David zou er voor zorgen, dat z'n vrouw voor den volgenden keer uitgenoodigd werd.
De brief was immers aan hém geadresseerd; dus betrof de invitatie hem in de eerste
plaats.
Er kwam 'n wonderlijke tijd voor 'm. - Zijn kalmte verdween, geestdrift kwam, en
die bleef hem bij, dagen en dagen. Niet langer had hij 'n hekel aan de Antwerpenaars;
hij hield op, uit pure

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

66
minachting hun taal na te brabbelen. Het was verkeerd, voelde hij nu, zich heelemaal
achteraf te houden. Neen, zich in hun organiesaties te werpen, ze te helpen met z'n
meerdere kennis en versche ervaring; ze onophoudelijk te wijzen op 't slechte en
onmenschelijke van dronkenschap en ontucht, hun weetlust te prikkelen, hen liefde
in te boezemen voor 't vakvereenigingsleven - dàt wist hij nu plicht. Hij stelde zich
voor, hun vraagbaak, hun leider, hun orakel te worden; en om nu te zorgen, steeds
en op iedere vraag met 'n afdoend antwoord klaar te staan, ging hij met zenuwachtig
ongeduld aan 't lezen; hij haalde z'n heele bibliotheek ondersteboven, 'n menigte
boeken, half opengesneden, zwierf op tafel en schoorsteenmantel.
En als hij voor 'n boekenwinkel stond en hij las de titels van nieuw-uitgekomen
werken, dan beving hem woeste dronkenschap. O! Dit boek moest hij noodzakelijk
hebben, en dàt boek zou verbazend interessant zijn; al wèèr wat nieuws over de
Russische Revoluutsie, en al weer iets dat wel met historisch materialisme in verband
zou staan. Hebben, koopen! En bijna iederen avond kwam hij naar huis met 'n pak
boeken en brochures onder den arm; hij sneed ze hier en daar open, neusde tusschen
de bladen, pakte 'n ander boek, las 'n paar bladzij, werd dronken van begeerte om ze
alletwee te bevatten, doorgronden; wist niet juist met welk aan te vangen, en werd
meer dan eens zoo besluiteloos tegenover al die ongelezen werken, dat hij, vol warrige
gedachtenduizeling, in 't licht bleef zitten staren.
Totdat hij voelde, geen geld meer aan boeken te mogen besteden.
Maar z'n begeerige ontdekkingstochten hielden nog niet op. Iederen avond dezelfde
wandeling. Eerst door de Leysstraat waar Fransche en Italiaansche boektitels te
verslinden waren; dan bij Forst op de Meir, waar hij veel Duitsche geschriften over
Natuurfielsefle vond, dan naar Ackerman op de Groenplaats: drie vensters met werken
op allerlei gebied, daarna langs eenige ouwe-boekenwinkeltjes, en vervolgens: haast-je
rep-je! naar den Nederlandschen Boekhandel, die om negen uur sloot. Daar zag je
Romans en Bundels gedichten van Vlaamsche auteurs: van Stein Streuvels, ‘de
Vlaamsche Bakkersknecht’, waar ze in Holland zoo'n ophef van maakten, van Raf
Verhulst, den grooten dichter... Het meest van allen lokte hem ‘Havenlichtjes’ van
Lode Bakelmans; 't boek gaf met z'n somber-verwarde bandteekening proletarischen
inhoud te vermoeden.
Eens kocht hij 'n deeltje van Streuvels. Lena zou-die 's vergasten op
‘vloeiend-Vlaamsch’. Ze wóónde nu immers onder de Vlamingen; en als ze weer's
in Mokem kwam dan moest ze er over kunnen meepraten. Het vloeiende was wel te
vinden in 't verhaal, maar 't Vlaamsch dat viel niet mee... 'n menigte woorden en
uitdrukkingen verstonden ze niet; en de kameraden op de fabriek, die David
ondervroeg... verstonden er ook niet veel van... Vrèèmd Vlaamsch dat van Streuvels!
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Als hij voor 'n winkel stond, met grooten lust 'n boek te koopen, neus begeerig tegen
bewasemde ruit gedrukt ten slotte, hield hij met z'n inwendige stem lange
alleenspraken; ‘z'n Marxistische elegiën’ had hij ze eens genoemd: ‘Ja, wèl degelijk
behoor ik tot 't Prooltariaat... Wèl waar is 't, dat mijn ellende, druk, knechtschap,
uitbuiting toeneemt... Al verdien ik wat meer, mijn verlangen om meer te hebben
wordt óók grooter,... Zie, hoe 't kapitalisme z'n schatten uitstalt achter de
winkelramen... 't wekt mijn begeerte op... ik wil m'n deel d'r van hebben... ik wil
meer weten... ik kan niet,... als ik al me geld uitgeef kan ik nóg niet genoeg koopen...
mijn behoeften nemen toe, met de dag... Maar wáár is 't ook dat mijn haat groeit...
ik word geschoold door 't kapitalesme zelf... ik ga mijn organizeere... Hi- hi- hi! ik
arreme drol, ik armoedzaaier, ik strontsak, 'k ga 't kapitalesme bestrije...
Hij wist nooit recht, waar hij deze gedachtengang 't eerst had gevonden, bij Marx
of in zijn gemoed... 't Scheen 'm dikwels dat hij bezig was Marx in slijpers-Hollandsch
te vertalen. Maar lang brak hij zich daar z'n hoofd niet over: iets had hij er toch al
van gevoeld, voordat hij z'n ‘geestelijke vader’ gevonden had. Onder de intellektueelen
in de Partij waren er echter wel, die in hem 't type van den Proletariër zagen:... Was
niet 't Marxisme voor hem 'n soort zelfopenbaring?
En 't laatste zinnetje van z'n ‘elegie’ scheen hun vol zacht sarkasme... Ze waren
verlekkerd op 'm, hielden 'm de hand boven 't hoofd, vonden voor al z'n ruwheid
verontschuldiging...
Den avond dat hij z'n bezoek bij Madame Izakson zou afleggen, ging hij al vroeg de
deur uit, want hij wilde zich eerst laten scheren en daarna nog 'n wandelingkie maken:
't was echt fijn weer.
Frisch in de kleeren, zelf-vertrouwend door z'n volle maag, liep hij 't viadukt door
en 't station langs. De Keyserlei lag helder verlicht en lokkend vóór hem. De menschen
wandelden op de trottoirs langzaam, zonder overjas of mantel: 't leek 'n zomeravond.
De terrassen voor de vele café's waren al goed bezet.
Elektrisch licht ging op, de straat stond bijna in dag. Menschenmassa schoof
kalm-aan voort. Hij liep tegen den stroom in, zag ze in hun gezicht. Mannen
zorgvuldig geschoren, groote glimmende knevels, of wèl-verzorgde puntbaardjes,
die hun 'n Parijsch air gaven.
Het viel 'm op, dat veel vrouwen in rouw liepen, de hooge, enorm breede gestalten
in dof-zwart laken; op 't hoofd, koket aan 't kroezende haar, de in 'n punt uitloopende
zwarte mutsjes, twee naar voren toegespitste bogen van witte tulle, cierlijk gegolfd
onder 't zwart; op rug de slepende sluier van crêpe, soms half over den arm gedragen,
met elegant neervallende plooi; om
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de hals de zware snoeren van grove mat-zwarte kralen. De vrouwen leken grooter
dan mannen, de breede buste naar voren gebogen, buik teruggeperst, massale
vleeschmenschen... en... en David kreeg den indruk, dat ze al hun te-veel ontzógen
hadden aan de smallere, nuchter gevormde mannen...
Hij sloeg linksom, en ging den boulevard op. Voorbij machtige heerehuizen
ging-die, met breede inrijpoorten en degelijke hardsteenen gevels. En onwillekeurig
las hij de groote koperen naamplaten: Notaris die, en Advokaat die, Docteur
Janssensz,... wat stond daar? Chi-rurgie, Accouchements, weer 'n Dokter: Dr.
Vandalen... hè! daar kwam net iemand de deur uit, 'n rijzig heer met grijzenden baard
en jeugdig-frisch gelaat, hoog-zij op... zou dat de Dokter zijn? 'n Knappe man! Zou
je nou niet zeggen, dat er direkt 'n Belg in te herkennen viel, al kwam je-n-'m midde
op de Breestraat tegen?
Er slenterde 'n jonge voorbij, met 'n petje op en 'n cache-nez om. Naast-achter 'm
'n meid, met 'n hoogen zwarten haartoren op d'r kop, handen onder zwart schort,
breede heupen langzaam wiegend; d'r borsten hingen zwaar in d'r los jak en wibbelden
week bij 't gaan. De twee liepen loom in de maat, hóórden bij mekaar...
De boulevard lag vóór 'm, 'n lange omlaaggaande reeks van gele lichtvlekken op
zwarte goudbestoven stokken.
Er kwamen meer paren voorbij, allen in loomen slentergang, de meid 'n endje van
den jonge. Waar gingen die toch allemaal naar toe? De meesten draaiden 'n dwarsstraat
in, links... O wacht's, die gingen naar 't párk, vrijen. Daar hadden z'm op de fabriek
wonderen van verteld; daar gebéurde van álles in 't donker: nu toch's voor de
aardigheid gaan kijke of 't waar was. Hij had nog 'n half uur, 't kon best nog even.
Hij ging ook de dwarsstraat in, passeerde 't standbeeld van Quinten Matsijs: ‘'n
stijve gooi met 'n hamer in z'n hand en 'n keppeltje op’... en 't park lag
geheimzinnig-donker voor 'm Er liep 'n breede gladde baan om heen; rijtuigen rolden
domp aan, traag-knersend soms, en in de verte kwamen fietsers met helwit
acetyleen-licht... Nee ze kwamen nièt, ze stapten af,... Eén stapte af, weer een... 'n
derde... Wat zou daar te doen zijn? Haastig liep hij verder... O, hij zag 't al: 'n standje...
'n Verward massagelach bromde 'm tegen. Hij drong zich door den kring,
nieuwsgierig; kreeg 'n paar stooten in de ribben:
- Allez, wat-ies nà, loat me geruust!’ snauwde d'r een; maar 'n groote kerel zei
lachend:
- Loat 'm passiere, ge ziet over 'm 'een...
In 't midden, vlak onder 'n lantaren, was 'n ronde plek vrijgelaten, en daar stonden
tegenover elkaar: 'n man met geblutsten bolhoed, bebloed gelaat, natten knevel; een
van z'n broekspijpen
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was gescheurd, nijdig recht van onder tot boven - En 'n jonge vrouw, d'r los blond
haar in 't lantaren-licht zwevend om d'r bebloed wit gelaat; ze droeg 'n grauw, stijf
dichtgebonden pakje op den arm: 'n kindje.
Met den rechterarm, half ontbloot, maakte ze onzekere driftige gebaren; ze
schreeuwde met zeurderig-slepende stem; hield nu en dan op, verachtelijk lachend.
Ze draaide zich van de omstanders naar den gehavenden vent en dan weer terug.
Telkens als 't licht van de lantaren in d'r oogen viel, blikkerden die wit-glazig...
Aanvankelijk verstond David niets van wat ze zeide. De vrouw, mager en schonkig,
met d'r ijzig-witte oogen, 't haar blond-lichtend om d'r witten kop, waarop lange
bloedstrepen; met d'r driftige gebaren en d'r vreemde stem, die telkens wachtte, weer
begon sleepend, dan schreeuwde, en eindigde in boven-krachtelijk diergegil, leek 'n
grimmige furie... De menschen er om heen: veel jonges met donkerblauwe petten en
meiden met roomkleurige doekjes, lachten 'n grommelend koor, en stootten elkaar
aan; velen stonden voorover gebogen, handen steunend op doorgezakte knieën,
trappelden van genot, patsten platte handen op gespannen beenkleedsels soms, waarna
dan 't koor somber lachend grommelde... De man zei niets, wilde telkens door de
massa breken; maar werd teruggestooten, tegen 't wijf aan, dat spuwde 'm in z'n
gezicht; honend schaterden de menschen: ha-ha-ha... hâ... hâ..!
't Wijf hield 'm 't harde grauwe pakje voor:
- Awel... wat zeg-de nà?... doar hèdde nà oe kinneke... Dà zulde-gà toch niet
afleugene eh?... Dat zie-de nà toch wel op 't weze, eh?... Dat zulde-gà toch niet
áfleugene... 't Ies g'hiel à... Iederien ziet dà... Awel, wà zeg-de nà - smeirlap!
En met grel-wit oog-geblink wendend zich tot d'omstanders:
- Dat zeet toch 'n eeder, eh?
- 't Ies zjuust z'ne peire... zei d'r een.
- Zulde-ga me gheruust loate astenbleef? bromde de man.
- à gheruust loate, smeirlap, lafaard, 'oerebok, àu gheruust loate? Dát zee-de van
'ier. Hedde-gà mà meschiens gheruust gheloate as 'kik me bloemeke nog 'ad?...1)
- G' hed 'r noeit iene g'had. Ge zait zongder bloemeke ghebore...
- Da zulde gà zegge... 'oerebok...
- Dan eet ouwen peire 't gehad, of à bruur...
De menschen lachten. 't Wijf voelde hun sympathie wijken.
- G'ed zjuust achter me ghezete om à guusting te doen,2) smeirlap... en als 'kik groet
ging3) van à, hedde-gà me loate loepe... En als z'n kinneke doed was van miserie 'eed
'm ghezeed: Nà kan 'kik neste week wiederom bai Rozeke ghoan, eh... schoele...

1) Toen ik nog maagd was?
2) Om met me te doen wat je wilde.
3) Zwanger was.
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d'r was wederom plòts voor 'n âänder te moake, eh... 'oerebok... en nà wilt 'm z'n
k i n n e k e afleugene, eh? Mor 't zal nie-woar zain, zunne schoelie.
Plots nam ze 't kind onder den linkerarm en schudde 'm de vuist onder z'n neus:
..mor 't zal nie-woar-zain, 'k zal à niet gheruust loate, 'k zal 't à thois brenge, smeirige
frà-beul... 'k zal 't ou lîef thois brenge, kerel.
- 'K 'eb 'kik gien affaire mit áu, slongs; 'k weet 'kik niet of 't main kind ies...’ De
man trachtte wech te gaan.
- Dá zee-de dikwels, hijgde de vrouw slepend; nà goa-de zeker wederom bai àu
lîef, eh! 'n nief kinneke moake, eh? Mor 't zal nie-woar zain, potverdoeme,.. ghe zult
'ier blaive... zain 'k i k à fra...
- 'k 'eb 'kik met al dà krapeleus goedsje nikske nie te moake... als ghe me niet
gheruust en loat, zal 'kiek à subiet kletse1) gheive;... allemânsfra!
Weer wilde hij wech gaan, z'n verscheurde broekspijp met vingers toe-houdend.
Maar de kring bleef gesloten.
Zich omwendend, met witte oogbelichting, weenend plotseling, vertelde de vrouw
haar wedervaren aan de toehoorders.
Ze was bevallen in 't ‘mooder'ois’2) ongder fremde, en wist niet woar te goan. Thois
bij 'euren ‘peire’ mocht ze niet binne.
- 't Ies schâänd, vond 't publiek. Maar de luidjes lachte weer stil voor zich heen,
toen ze zich had omgekeerd. Ze was ineens teder geworden...
- 't Ies toch áu kinneke oek, Tjsorl,...3) 't ies zjuust z'ne peire, eh? Doar moo'de-gà
toch ook op denke eh?... Zul-de gà mà ien 't ongheluuk brenge met dat aarreme
schopke? We moote toch trachten overien te kome eh? 't Ies main kinneke niet alleen,
dà wette-gà 'iel gho'...
De man hoopte de massa nu milder, deed 'n paar stappen naar de menschen; enkelen
gingen op zij. Maar de furie - met fladderende haren schoot op 'm toe, en legde 't
kind voor z'n voeten; bijna struikelde hij; toen stapte kalmpjes over 't pakje heen, en
liep ongehinderd door de angstig opzij wijkende omstanders. Nog pakte z'm bij z'n
jaspanden. Maar hij gaf d'r 'n klinkende pats op 'r hand; ze moest loslaten, en hij
holde lomp wech in de duisternis.
Ze nam 't kindje weer op, stond midden in de straat te snikken; en 'n jongen, 'n
eindje van d'r af, zong opeens:
O Margharietsje d'n vogel is goan vlieghe...

De menschen hadden leute, scháterden.
't Park was intusschen gaan leven. Van alle kanten kwamen jonges en meiden
aangeslenterd; nieuwsgierig, maar toch zonder zich te

1) Kletsen: 'n pak slaag.
2) Mooder'ois: kraaminrichting.
3) Charles.
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haasten. De jonges langzaam stappend; de meiden 'n eindje achter, wiegend met de
heupen. Ze kwamen onverwacht te voorschijn uit de duisternis, langs smalle hellende
laantjes, en stonden bij massa's half-belicht in den lantarenglans, informeerend... 't
geval bepratend.
Midden in de straat, alleen: de jonge vrouw; 't kind onbeholpen onder den arm,
bezig d'r haar op te steken, huilend onderwijl, uitgeput na haar bovenmatige
inspanning, zoo pas uit 't kinderbed... 't Was donker om haar heen... de verspreide
menschgroepjes maakten de straat griezelig... 't Scheen dat ze huilde bloed, dat trok
op d'r wit gelaat donkerroode lijnen...
- Kom maar met mai mee, moeke’, troostte 'n ouwe vrouw, ‘dan zal 'kik á 'n taske
kaffe geve. Ge zait te veel op à zemels getokt1); ghe zult seffens wel weer op à plooie
komen.De jonges en meiden zagen dat 't ‘gedaan’ was en gingen 't duister weer in, tegen de
hellende paadjes op, voorovergebogen, haastig; bang geen ‘baengeske’2) te vinden.
't Werd 'n wedloop van donkere gestalten. Ze dorsten niet draven, hielden zich in
maar hijgden van wraakzuchtige begeerte, zich voorstellend de mogelijkheid geen
zitplaats te vinden voor hun naar heete prikkeling hongerende vleeschlijven.
David liet zich meeslepen, hij wilde ook eens zien, wat daarboven in de donker
te koop was. Aan 't begin van 't pad stond 'n bank leeg. Niemand ging er op zitten.
Maar verder-op was alles bezet: twee, drie paren soms op één bank, meid half bij
jonge op schoot, den kop met 't hooge torenkapsel tegen z'n oogen; beide hijgend
tusschen twee zoenen, met flonkerende oogen en gloeiende kaken, de jonge z'n meid
betastend overal, z'n bevende handen tusschen d'r kleeren, knedend in d'r week-warm
borstenvleesch of wriemelend onder d'r rokken - de meid tegen 'm aan, lijdelijk, niets
als gloeiend vleesch, vleesch zonder wil: schroeiendste prikkeling bereikt...
Hoor! was niet de duisternis èèn gesteun van wellust, en smolten niet alle geluiden
samen tot èèn smakkende zoen!
Hi- hi- hi! boven 't zwarte, boven 't dierlijk-vuil zwarte... waren de hooge slanke
boomen, met d'r zwevende takkengesluier, de koelsappige, reine boomen. hi-hi! met
't zwarte kantwerk van ijldunne takjes; en boven de boomen, achter 't heerlijk-ijle
kantwerk... de voorjaarslucht, de strak-lichtblauwe voorjaarlucht; en tegen-aan de
strakke voorjaarslucht: de sterren, de sterren iets lichter van flonkertint... 'n simpel
lied van elkaar nabije tonen, èèn tint, één toon; kalme toon, flonkertint, hi-hi-hi!
'n Eind verder spookte geschreeuw, gegil! David snelde toe, in

1) Je hebt je te veel opgewonden.
2) bankje.
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dommelige toovering,... zag 'n agent uit 't donker komen,... hoorde 'm zeggen: ‘Geen
lawijd... sunne!... kunt uw goesting doen... maar geen lawijd!’... Of droomde hij?
Hi-hi-hi zoo dicht bij elkaar: 't park, waar gegeild werd, en 't gistende zaad steunend
uitgesmeten, van hersens nauwlijks geweten... En die meid, verlaten... voor de tweede
maal bedrogen door de zelfde... de zèlfde... met 't kind, bij vergissing verwekt, - ten
doode gedoemd... de meid schreiend, furie, spookfurie, met witte schim-ooge... Dan
dezelfden 't park weer in... hunkerend naar nieuwe prikkeling van hun zotte vleesch...
lachend... lachend... om hun toekomstig ik... dat daar huilde en smart-kromp in de
duisternis... van ouders verstooten, door geilmakker gehoond... voor 'n uurtje
opgenomen door 'n vreemde... En de poliecie, die arme vreemdelingen in hun
organisatie hinderde... maar dit afschuwelijke toeliet. Want 'n policieagent was ook
mensch... Hi-hi-hi-hi-hi!
En David stapte door 't steunende park,... soms tot wellust geprikkeld door sympathie
met 't geziene... 'n loome betoovering in 'n heet wonderland. Maar toen-ie weer op
de harde lichte straat liep, toen schudde hij iets áf... iets dat 'm pijn had gedaan in z'n
voorhoofd, en gedrukt op z'n ooge... en er welde in 'm op 'n warm: Ik zàl, ik wil...
Ik zal, ik wil me bedwingen... Want wat 'k gezien heb, was 't uiterste waarin ik
zelf zal vallen anders... wellust zonder gedachte-rem, duivelsche vleeschverslaving...
en dat vond ik afzichtelijk!
Hij kwam in de Molenstraat, achter 't Paleis van Justitie. Om zich niet in 't nummer
te vergissen, haalde hij 't teere briefje nog eens uit z'n zak. No 52. 't Was 'n kapitaal
huis. Er brandde van voren nergens licht. Ja toch! op de tweede verdieping zag-ie 'n
zwakke glans langs vensterlijsten glijden. Jonges, jonges, ze moesten daar dikke
gordijnen hebben.
Hij haalde de ouwerwetsche bel over, 'n stuk kunst-smeewerk, 'n rozetak
voorstellend, - en hoorde in de verte tinkelen 'n liefelijk klokje, heel zwak. 'n Slank
kamermeisje, in strak gespannen diepzwart kleedje, met kort hagelwit schortje en
witte muts met lange zwevende slierten tulle van achteren, stond in de open deur,
die toegang gaf tot 'n ruimte, mat-groen verlicht.
- Ik bin hier toch wel terecht bij Izakson?
- Parfaitement Monsieur; veuillez vous donner la peine d'entrer, zong 't meisje
met 'n hoog stemmetje; en buigend bevallig.
Aha! hebbe we hier van dát soort lui, dacht David, van die lui die zech voor d'r
eigen taal schame. Wat kijkt die tang van 'n meid me gemeen an; ze denkt zeker dat
'k d'r niet versta. Maar mis hoor, Davedje
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spreekt óók z'n mondje Fransch, al het-ie d'r nooit veel van geleerd.
- Sievoeplee m'dam, woelewoe dire que Peereboom... hm... Poirier est là?
- Ah, j'ai l'honneur de parler à M'sieur Peerebòome, Madame vous attend, M'sieur.
Voulez-vous vous donner la peine de monter?
David keek suffig de gang in, verstond niet. Maar ze wees 'm 'n trap, en hij begreep
dat z'm naar boven wilde hebben.
- Siewoeplee m'dam. En overmoedig, toch niet verstaan, voegde hij er aan toe:
‘Gammerte!’1)
Door 't vreemd-groene licht zacht omstraald, liep hij over 'n dik tapijt naar de trap.
Terzijde van den looper: twee banen smetteloos wit marmer, eventjes-groen betint.
Naast de trap 'n hooge eiken klok. Door 't glazen deurtje zag hij den mat-koperen
slinger statig bewegen heen-en-weer.
- Jonge, jonge 't zit d'r án!’ dacht-ie. Davidje, Davidje, had-je dat nou maar eerder
geweten. Dan was je hier niet gekomme met ongepoetste schoenen, en je
fabriekshoedje op, en in 'n sporthemd, al is 't proper. Dan had-je toch tenminste je
sjabbesdoppie opgezet en 'n schoone boord omgedaan. Davidje, gammer, stomkop!
hadje dat nou niet an 't mooie briefie kenne zien?
- Woelewoe... beware, hoe zeg ik d'r dat nou, hoe is dat ook weer van de groente?
Wacht: woelewoe connservei monn chapeau? Hij gaf de meid z'n slap hoedje over.
- Wees d'r voorzichtig mee stuk onchijn!2)
Toen liep hij gelaten de gemakkelijk-breede trap op, over 'n domp tapijt. De treden
kraakten nauwelijks. Boven kwam hij aan 'n deur, maar de meid wenkte hem: nóg
hooger. Vooruit maar, dacht-ie, me nek zal 'k hier teminste niet breke. Watte sjièk,
watte sjiek! Percies bij mijn thuis. Adenom! Dat kost me alle lucifers van de wereld
om bove te komme. Ziezoo, dat is alweer achter de rug. Hè-hè. Voor je pleizier loop
je 'n paar doezijn van die trappe-n-op. ‘Nóg hooger?’
- Pardon, M'sieur.
Het deftig-zwarte meisje lichtte 'n tapijt op, boog en diende aan:
- M'sieur Peerebòome.
David, verwonderlijk op z'n gemak in zoo'n ‘emmes’ huis schoot haar voorbij,
nieuwsgierig. Wat zou die nu te zien krijge? - 'n Deur rolde toe.
Hij trad in 'n stille ruime kamer, half-schemerig. Recht voor hem: 'n breede eiken
tafel, met stapeltjes boeken langs de kanten; en in 't midden 'n groot vel vloei, 'n
porceleinen inktpot: 'n zachtgekleurde bloem, en 'n slanke studeerlamp van mat-blank
metaal: drie ranke vrouwen met ruggen naar elkaar gekeerd, torschend

1) hier: leelijkerd!
2) hier: akeligheid.
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op geheven armenparen 'n platten koepel van mosgroen glas, - en die edel-gladde
koepel goot over de tafel 'n stroom van groene lichtstralen, 'n lichtbundel van goud
doorsprankeld, die in de doffe ruimte teer vervloeide... Achter de tafel zat 'n trotsche
vrouw, 't kroezelende zwarte haar glad weggestreken, 't voorhoofd hoog-glad en zeer
bleek, op den rechten neus 'n lorgnet waardoor fonkelden koudzwarte oogen: gekleed
in losneervallend gewaad van donkerpaars fluweel, aan hals vierkant uitgesneden,
door gulden meanger begrensd. D'r armen, slank, waarom 't fluweel van boven bijna
spande, maar naar de hand los uitviel; nààkt dus van onderen, blank-naakt, met
ijl-blauwe aartjes bebloemd: rustten op de leuning van 'n eiken stoel, met geribt
bronskleurig fulp bekleed; d'r handen omvatten van de leuning de punten, d'r
rank-bleeke vingeren waren met mat-zilveren ringen bezet. Om d'r teere polsen droeg
ze wijde snoeren zeeuwsche knoopen, die vielen op d'r blanke handvleesch...
Onbeweeglijk zat ze op den eiken stoel, precies in 't midden; ze was trotsch, koud,
symetrisch.
- Adenom! dacht David, ‘hoe zegt me iemand niet goeienavond? Geen woord
komt d'r uit. Das moes mier überkomme...
Achter haar, aan weerszijden van 'r onbeweeglijk hoofd precies even breed, 'n
marmeren schoorsteenmantel. Op iederen hoek 'n vaas, van glas, dat mat schèèn in
gamma van groenige kleuren, waartusschen krinkelden steenroode tint-aderen. De
vazen droegen bizarre, slijmgroene prikkel-takken. In 't midden van den
schoorsteenmantel, boven 't zwarte hoofd der trotsche vrouw dus: 'n klok van
blank-mat metaal, de stil-stemmige wijzerplaat, waarop even-zichtbaar de cijfers,
gedragen door drie slanke vrouwen in lange samenvloeiende gewaden, elkaar
ruggelings steunend, armenparen omhoog. De wand er achter bedekt met sjawl,
waarop schitterden helderroode tinten, zeer frisch... Het bovengedeelte in schaduw.
- Hoe zegt ze nou geen sjtom woord? Adebroi, daar mot ze me foor inviteere. Dat
noemt ze gezelleg redeneere, dat gazzerte1)... Nee Davidje, nou bin je-n-alweer niet
eerlijk, jonge. Toen Makkie bij jóu op visite kwam, bî-je óók blijve zitte, in èèn
houding, net of je bezig was te studeere; 'n mensch dat in zoo'n tof2) huis woont, kan
je 't dus óók niet kwalijk nème. Hij werd rood, schaamde zich: Zoo had Makkie dus
ook over hèm gedacht.
- Goeie dage, Madam. Ik heb uw briefie ontvange, en nou kom 'k 's van uw
friendelijke uitnoodiging gebruik make. Me wrouw mot u excuzeere, die kan niet
wech ower de kindere.
Daar stond ze in eens op! Wat is ze groot! dacht David. D'r sleep trok ze netjes
bij elkaar, en in d'r statig mee-vallend fulpen gewaad met gouden meanger-randen,
trad ze buigend naar 'm toe, bitter glimlachend.

1) hier: leelijkerd.
2) heerlijk.
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- Goeden avond, m'n wriend. Het doet me echt plezier je weer 's te zien. Hier, neem
plaats...
Ze trok 'n eiken leunstoel uit de duisternis.
...en hoe maak je-n-'t tegenwoordig? Hoe staat 't met de verdiènsten?
- Nó, dat gaat maar zoo half-om-half. Ik bin hier nog niet heelemaal gewend.
- Zoo, zoo, nu dat zal dan wel gauw beter gaan, niet wààr?
Dat ‘niet waar’ gaf 'm opeens 'n warm hoop-gevoel. Het leek wel iets op 't ‘'t zal
wel in orde komen’ van 'n dokter.
- Dat hoop 'k ook.
- En de beweging? Daar hoef ik je zeker niet naar te vragen, hè? Ik moet je nog
m'n kompliment maken over je oprecht-sublime speech van verleden week.
- No, dat was zoo erg niet, over 'n mooie zaak kan je mooi spreke... Maar voor de
rest heb ik nog niet zoo heel veel uitgefoerd.
- Dat begrijp ik volkòmen, wriend. Toen ik pas hier kwam, ik ben hier nu al 'n jaar
of vier, heb ik òòk mee willen werken. Maar ik kan je verzekeren, ik had er na 'n
paar vergaderingen ruim genoeg van. 't Is totaal onbegonnen werk. De menschen
verstaan je hier niet, heb je dat wel 's opgemerkt? Ja, ik ook. 't Is als 't ware alsof je
uit 'n andere wereld tot ze spreekt. Ik heb wel 's de vergelijking gemaakt, dat hun
hoofden overeenkomen met 't vat der Danaïden. 't Is 'n vat zonder bodem; alle arbeid,
die je aan ze besteedt is verloren. 't Is Sysiphus-arbeid. Als i k jou was, zou ik maar
niet eens beginnen. 't Is moeite voor niets.
- Dat bin 'k nou niet zoo grif met u eens. 't Is plecht van ieder goedgeaard
sosjààl-demokraat mee te werke, wààr die kan.
- Nu, daar zullen we niet over twisten, niet wààr? Ik heb mijn meening, jij de
jouwe. Ik kan je wel zeggen dat i k er voor bedank, me met dat volkje te
encanailleeren.
Ze zat weer stil op d'r stoel, beide wijd-bemouwde armen op leuningen, symetrisch.
D'r even groen-betint gelaat stond koud in de warme kleuren.
Godvergeefmedezonde, watte eigewijs ponem,1) dacht David. Ze houdt d'r smoel
weer! Davidje, Davidje wat bi-je begonne. As dat zoo door gaat, kan ze òòk naar de
verdommenes loope. O, wacht d'r komt weer wat. Alle uur 'n lepel is òòk soep.
Madame was opgestaan.
- Ik zal je m'n studeerkamer eens laten zien’. En ze stak 'n groote heldere lamp
aan, die door 'n geelkoperen drievoet gedragen werd.
Bij mijn leven, meende David, die maakt minder omslag dan ik. Die zegt teminste
ronduit dat 't d'r om geuren te doen is!

1) gezicht.
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De statige paarse dame bracht 'm voor 'n eiken boekenkast, licht van kleur, heelemaal
glad. 'n Kinderkopje van wit pleister stond er op.
- Wel, wat zeg je er van? Dat is hier nu m'n heiligdommetje. Daar installeer ik me
heelemaal naar m'n smaak. En, in alle discretie, 'n bèètje smaak hèb ik wel. Alle
artiesten hebben er bewondering voor. O, dat is wèl aangenaam, als 'n man van 't
vak je smaak bewondert. Je kunt 't niet gelooven, hoe gevleid of 'k me dikwels voel.
Werkelijk!
Attenoie-god watte narrente,1)! zei David heel zacht. Hij moèst in die gedistingeerde
omgeving echt op z'n Yiddisj denken; hoe kwàm iemand zoo gek? Zoue die artieste
nou weten, dat die fluweele madam in de Rapenburgerstraat geboren is? No ja, dat
kwam d'r eigenlijk niks op-an. De meeste artieste binne in hun hart net zulleke
verschwartste narréme2) as die-daar. Maar ze mot niet denke dat ze Davedje overblùft
mit t'r kouwe kak! Dan mot ze vroeger opstaan. Ik heb d'r in de gate! Wacht, d'r nou
's 'n beetje oetse:3)
- Ja, goeie smaak is iets, dat 'n mensch mot angeboren zijn. Daar leg je mee in de
wieg.
- Volkomen juist. Dat is iets wat je niet kunt leeren. Ik heb 't altijd gezegd.
- Dat is alleen maar broerd voor degene die d'r niet mee geboren zijn.
- Ja aan één kant wèl, maar 't is toch heel rechtvaardig. Anders zouden de gaven
toch wel wat àl te onrechtvaardig verdeeld zijn. Wetenschap kun je je tegenwoordig
eigen maken, ik zou bijna zeggen, als je 'n bèètje middelmatig aangelegd bent. Als
je goeie smaak nu ook nog in de boeken kunt vinden, dan hadden de verstandige
menschen alles, en bleef er geen enkel voorrecht, voor ons, artistiek aangelegden.
Ze was met heur elleboog op 'n boekenplank gaan leunen, en liet d'r zwaarzwarte
haarwrong zacht liggen in d'r blanke hand. Oogen halfgesloten, blik vaag, omsluierd,
keek ze over David heen. Haar bleek gelaat was zeer smal. D'r donker haar kroezelde
glinsterend over d'r ooren.
Hoe zie 'k d'r daar meschoghe worde? dacht David. Hij vond 't heelemaal niet in
orde, wat ze zei. Niet iedereen kan zich wetenschappelijk vormen, en zeker niet
iedereen die maar ‘'n beetje middelmatig aangelegd is’. Ook kan smaak door studie
ontwikkeld en beschaafd worden. En 't mooiste van alles vond-ie die kulkoek over
r e c h t v a a r d i g h e i d . Ja, d'r was daar rechtvaardigheid in de wereld! Ze mot zech
nòòdig sosjààl-demokraat noemen! Vooràl! Dat vindt zich te goed, om in de beweging
te werke. Zal ze

1) gekkin.
2) dwazen.
3) aan de tong trekken.
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ik-weet-niet-wàt krijge as ze d'r ooit 'n stap in gezet het. Kleinburgerlijke schlemielte1).
Alle respekt voor idealiste, hij zelf was òòk idealis. Maar zoo iets valsch kon-ie niet
uitstaan. Hij liet iedereen mit rust, maar dààr moest-ie 's evetjes 'n scherp dingetje
in steke. Toen klonk d'r stem weer, rustig, kwijnend.
- Ja; ik zie wel, dat u 't niet met me eens is, maar... 't klinkt u misschien wel
vreemd... voor mij is 't dogma; 'k voel dat bij intwietsie. Daaraan helpt geen
redeneering. M'n man bijvoorbeeld...
Wat zal dat voor 'n ijzere jampech2) zijn! overdacht David.
... is 't heelemaal niet met me eens. En die tracht me nu met alle mògelijke
argumenten te overtuigen. Maar dat lùkt niet. Dan zegt hij dat ik de goeie smaak in
pacht heb, en dergelijke praatjes meer. 't Lijkt naar niets!
Laat d'r d'r lol, vond David nu.
- Alle andere kamers in 't heele huis zijn ingericht volgens zijn ‘smaak’ zal ik nu
maar zeggen, maar de corridor en mijn heiligdommetje heeft hij aan mij overgelaten.
En ik heb d'r dikwijls m'n erg op, dat de artiesten 't verbazend aardig vinden, zich
heelemaal te kunnen bewegen in 'n omgeving waarop ik m'n stempel gedrukt heb...
O, u moet ze soms hooren. Maar laten we nog gauw eventjes rondkijken, voordat
we gestoord worden. Ziet u hier, deze gravure is al tamelijk bekend, jammer genoeg,
maar ik ben 'm altijd mooi blijven vinden. U hebt 'm zeker al meer gezien? 't Is 'n
schildersatelier, en 'n paar artiesten maken muziek van Beethoven, zie, hier op de
achtergrond. Vind u 't niet verrukkelijk, zoo half in schemer? En zie, dat is eigenlijk
't subliemste van de heele plaat, die twee witte slanke handen boven de toetsen... die
zijn zòò echt. men zou zweren, dat ze 't volgend moment zullen aanslaan... zoo levend
zijn ze. Kijk u, hier zitten 'n paar schilders te luisteren, op 'n rustbank. Vind u dat
geen mooie manlijke man, die daar met z'n knieën opgetrokken, en z'n donkere
baard?... Maar 't heerlijkste is 't kopje, van die artieste-vrouw, die tegen d'r man
aangeleund ligt. Dat vind 'k àltijd weer opnieuw mooi, 't is zoo verschrikkelijk naïf
met dat hooge haar... en die oogen zijn zoo kwijnend en toch... vind u niet... zoo
nadenkend. Ze gaat heelemaal òp in de melodie... je kunt de muziek haast op 't gezicht
lèzen zou 'k zegge...
David kon d'r niet meer aan uit. Nu praatte ze in eens zoo verstandig....daar kan ik wel uren naar zitten kijken, zoo imponeert me dat. O, ja!.. En hier,
nu, dat kunt u wel raden, dat is 't zelfde lieve kopje, maar vergroot, uitvoeriger. Hier
komt 't nog veel beter uit. Dat heeft een van m'n vrienden gedaan, 'n russisch schilder;
ik weet

1) hier: zieltje.
2) bespottelijke dwaas.
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niet of u wel 's van 'm gehoord hebt, Goudowsky heet-ie, 'n jong talent. Ik protégeer
'm zoo'n beetje... Nu moet ik u toch 's vragen: vind-u 't niet bizonder vreemd, dat
zoo'n jonge van 'n heel ander ras, direkt begrijpt wat ik in dat kopje zie... en dat de
meeste menschen hier d'r niets vreemds aan vinden? M'n man gaat nog verder; die
zegt, dat 't 'n parasietengezicht is... nu vrààg ik u toch 's... men moet maar 'n koele
verstàndsmensch zijn, om zoo iets te kunnen zeggen... Och 't is toch zoo'n verrukkelijk
poppetje hè? Ik kan niet ophouden, er naar te kijken...
In d'r paarse gewaad, goud omrand, 't lange gelaat in de zwarte haren bleek... d'r
oogen kwijnend achter brilleglazen; zeer hoog, stond ze te staren op 't doekje... in
aanbidding... op d'r gelaat trok 'n zwakke glimlach... langzaam... en even langzaam
gingen d'r oogen schitterend open...
Met d'r zwarte kop naderde ze 't doekje toen... droomerig... nek loodrecht ...groeven
naast mondhoeken... die stegen...; en drukte even haar lippen op 't haar der
artieste-vrouw.
- Daar!’ zei ze plots met 'n gil-snik 'n d'r stem onderdrukt...
Toen trok ze plechtig 't hoofd weer terug, glimlachend nog 't lange gelaat, en liep,
paarse sleep plechtig achter haar, naar de deur. Daar stond op 'n eiken tafeltje 'n fijne
Japansche gong. Ze nam langzaam òp 't stokje met bruin gestipten steenen bol, en
sloeg 't koper zwakjes aan... de gong ging trillen, met puur metaal timbre, en
breed-etherische nà-golving...
Van achter 't dikke tapijt kwam de buste van 't dienstmeisje, zwart met scherp-wit
schort, en de zwierig bemutste kop.
- Est-ce qu'il y a déjà du monde en-bas? vroeg madam dof.
- Non, madame, il y a seulement ce m'sieur Godosky; il s'amuse avec les enfants.
- Sans celà il n'y a personne?
- Non, Madame.
- C'est bon.
't Tapijt viel weer. David hoorde de deur dicht schuif-rollen.
Bij den klank van d'r fluisterende stem, was hij langzaam onder den indruk
gekomen van z'n omgeving. Hij vond z'n spottende opmerkingen nu heel proleterig.
Ze was wat vréémd, dat was alles. Maar God, God, was dat niet best te begrijpen?
kòn ze anders dan wat in d'r zelf gekeerd worden, met 'n man, die, jà, misschien heel
verstandig was, maar heelemaal niet met d'r mee-voelde... En Lene dan?... Lene,
wou je die daarbij vergelijken? Die had geen apart gevoelsleven, die leefde heelemaal
voor hèm...
We moeten daar direkt naar beneden, fluisterde Madame, ‘maar één schilderijtje
moet ik je nog 's laten zien; dit hier; 't is 'n Heide-gezichtje hèèrlijk van stemming.
Dat heeft 'n andere vriend van me geschilderd, Krol... ken je Krol niet?... hé dat
verwondert
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me, die is beroemd, een van onze grootste schilders... hij heeft zelfs al 'n lintje... En
nu moet je dit meteen nog maar even zien... Dat ben ik, met ditzèlfde kostuum aan...
lijkt 't niet?... Dat is werk van mijn protégé,... zoo'n naïve jonge... hij vond me zòò
mooi... En dit hier, nu, diè zal Peereboom niet kennen, wat? Z'n geestelijke vàder.
Maar zòò mooi heb jij 'm toch niet, hè? Levensgroot en bijna heelemaal... 't Is 'n
zeldzaamheid... hij heeft me 'n hoop geld gekost...
Marx zag er in die vreemde omgeving heelemaal niet indrukwekkend uit... Jonge,
jonge wat kom jij hier doen in je choppepakkie1), dacht David... je hoort hier heelemààl
niet thuis...
...ja, ja, ik hou 'm in hooge eere’.
Wat zal-je dààran liege! dacht-spotte David.
- Kom we moeten gaan, zuchtte Madame, kijk nog maar 's evetjes rond... zou je
niet zeggen: zoo'n studeerkamer en dan sterven?
- Op m'n eerewoord...
- O ja, niet waar? Kom, ik zal je vòòr-gaan.
Beneden kwamen ze in 'n wijde suite. De achterkamer was helder verlicht; om 'n
groote vierkante tafel zaten 'n meneer met open, zeer verstandig gelaat, hoog
voorhoofd en gouden bril, die 't Handelsblad las: ‘m'n Man’; 'n jonge Rus, met mager
geel gelaat, raafzwarte lokken: ‘M'sieur Goudowsky, artiste-peintre’.
Dàt was dus d'r protégé. Nou, ze mocht 'm dan wel 's 'n beetje beter protégeeren,
want je zou 'm 'n cent in de hand stoppen, zoo hongerig zag-ie d'r uit. Hij had 'n
bordje met brood vòòr zich staan, maar twee jongetjes, tenger en bleek, met groote
hoofden, en brillen op, maakten hem 't eten onmogelijk. Hij knoopte 'n netje voor
ze, maar telkens als-ie z'n werk 'n oogenblik neerlei om 'n hapje brood te bijten,
trokken z'm aan de armen.
- Faut vous dépêcher, M'sieur, vous devez finir ce filet encore ce soir. Dépêchez
vous...
Waarop de arme Rus treurig glimlachte en ze aankeek met groote zachtzinnige
kinderoogen...
Met m'neer Izakson was David al spoedig in druk gesprek. 't Bleek 'n overtuigd
socialist, met biezonder scherp geheugen en grooten feitenkennis; hij was al spoedig
aan 't ophalen over de ‘Ouwe Beweging’. Bijna oogenblikkelijk voelde David warme
sympathie voor 'm, en praatte geanimeerd, z'n breede rooie lippen glimmend van
speeksel, hartstochtelijk gebarend met z'n glimmige handen. Dat dee-je goed onder
je bloes... 'n fijne man!
In de voorkamer werd licht gemaakt. David zag 'n vleugelpiano,

1) Trouw-kostuum; doelend op de gekleede jas waarmee Marx gefotografeerd is.
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en 'n groote tafel vol muziekbladen. Op 'n slanken, zwarthouten pilaar 'n groot
pleisterbeeld van Beethoven.
Buiten luidde 't zachte klokje, er was gestommel in de gang, en... hè, da's toevallig...
daar had je de twee die hij den eersten Zondag in 't Park ontmoet had.
- Mejuffrouw Hanna Pyrgos, tooneelspeelster; M'neer Louis Vrede, haar verloofde.
Beiden partijgenoot.
Vrede kwam direkt op m'neer Izakson af. Die verwelkomde 'm hartelijk.
- Kom hier bij ons zitte, Levie’, zei-die met vriendelijke diepe stem, ‘we hebben
't over de Politiek. Hoe gaat 't met je meisje? Nog wat zenuwachtig? Zoo, zoo. Ja ze
spant zich veel te veel in. Ze moest maar wat rust nemen. 't Seizoen is zeker gauw
afgeloopen? - Jonge jonge, wat heb ik 'r verleden week bewonderd in ‘Allerzielen’.
Daar ging ze heelemaal in òp, hè?
- Ja, maar we hebben er ook op gewèrkt, dàt moogt u me gelooven. 't Heeft heel
wat in gehad, voor ze 't begreep. En dan ze heeft heel wat moeten worstelen met d'r
Vlaamsche tongval... Eén ding herinner ik me nog: ze sprak maar steeds van:
‘blooiende’ bloemen. Zoo iets bederft veel...
- Ze spreekt anders vrij zuiver, ik zou haast zegge: verwònderlijk.
- En ik zou ook niet graag willen, dat ze Hollandsch ging spreken. Beschaafd
Vlaamsch is veel mooier, veel vloeiender, ja, ù verstaat me wel, veel plastischer.
Jammer dat 'n Hollander dat nooit kan leeren. Anders weet ik wel wie 't doen zou.
- Ja 'k vind 't ook soms heel mooi klinken. Maar Plat-Antwerpsch, dat vind ik
verduiveld leelijk. En hè-je wel's gemerkt, hoe arm de taal in sommige opzichten is?
- Meer dan eens. Ik hou er boek van. Ik heb gemerkt, dat ze zich, waar ze 'n fijn
gevoel moeten uitdrukken of 'n teere gedachte - natuurlijk voor zoover... ‘de liefde’
d'r niets mee te maken heeft - dat ze zich dan met 'n bijna niets zeggende algemeene
term behelpen, waar wij dikwijls de keus hebben tusschen misschien 'n stuk of zes
synoniemen.
- Maar as 't op schelde ankomt is 't toch heel wat anders, vond David; ‘ik heb
vanavond tenminste 'n opstootje bijgewoond waar ze 'n kollosale voorraad gebruikten;
en allemaal nieuw.
Meneer Izakson lachte even.
Levie ging voort;
- En toch kan je niet zeggen, dat die woorden er niet z i j n . Alleen ze zijn in onbruik
bij 't minder ontwikkelde gedeelte van 't volk. En hoe komt dat? Doordat ze-n-er
geen behoefte aan hebben. Maar weet je wat curieus is? Hoe ze hier dikwels naar
hun woorden moeten zoeken. 't Is soms bepaald... lachwekkend.
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Dan hoor je ze: eh?... ge wet; zoo, zoo'n dienge... En die Fransche konstrukties... 't
is me 't taaltje wèl. Zoo hebbe ze me op 't kantoor 's gevraagd...
Er kwam 'n nieuwe gast binnen: ‘M'neer Duwallon, onderwijzer’ stelde Madame
voor.
- Zeg d'r moar seffens bai, ‘ghemeente-onderwaizer’, anders mocht m'neer
meschiens denke dà 'kik bai de bruurkes1) zain’ grinnikte Duwallon, in 't kringetje
plaats nemend.
De man was deftig in 't zwart gekleed, met hoog dubbel boord en witte strikdas.
Hij had tanige ingevallen wangen, 'n roetbruin puntbaardje, 'n zwart snorretje waaraan
nijdige punten gedraaid waren; 'n neus die bij 't voorhoofd diep inviel, zoodat maar
'n zeer dun stukje vleesch tusschen z'n gouden lorgnet geklemd was. Z'n zwarte haren
waren tot stijve scheiding geplakt. Bij 't voorhoofd scheen de kam ze wechgesleten
te hebben.
Als àlle schoolmeesters hier zoo mooi spreke, zalle de kindere wel veel leeren,
vond David. Dat is vandaag al de tweede, die ze choppe-pakkie an het. Zalle ze vrouw
en kindere bij 'm in de wereld blijve, hoe 'm dat dassie gòed staat...
De schoolmeester nam z'n knijpbril af, kiekelde vreemd met z'n zwarte oogjes,
en, de glazen met 'n groot zakdoek poetsend, zei-die tot Levie:
‘Ghezel Vrede...
Aha, da's al weer 'n partijgenoot dacht David. Zeker 'n stiekeme.
...'K 'eb 'kik nog e klain rekeningske met à te vereffene.
Hij zette de lorgnet weer op en keek Levie scherp aan.
- Met mij?
- Joa, van eìghe. Dat zai-de-gà immers ghewest, die over2) ennigte weke in de
Vloms-che komede geschoifeld... enfin, ghe wet... gefloten 'et?
- In de Vlaamsche Schouwburg?
- Joa, van eìghe! Over ennigte weke, als ze dà schoon wark gespeeld hebbe... over
de Jode...
- Over de Joden,... o, ‘Door de Joodsche wet’ bedoelt u dat?
- Joà, van eighe, zà-de-gà daar nie' mee t'akkoord, of 'oe ziet dàtte?
- Nee zeker ben 'k 't daar niet mee eens. Dat moest 'r nog maar aan mankeeren.
Hebt u 't misschien gezien m'neer Izakson?
- Nee maar ik heb je recensie gelezen.
- Nou 't was gewoonwech 'n dwaasheid, 'n groote hoop flauwiteiten.
- 'k Vroag oitlegh!
- Uitleg, uitleg. Nu goed, die zult u hebben. Die m'neer die 't in mekaar gedraaid
heeft...
- Gà wordt seffens pèrsoenlaik.

1) bij de broeders, d.w.z. in 'n kloosterschool. Er is voortdurend vinnige strijd tusschen
voorstanders van openbaar en die van katholiek onderwijs.
2) voor.
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- Nou ja, t stuk is niet te scheiden van de schrijver. Ik geef 'm tenminste de eer die
'm toekomt. Kent u 'm, meneer Izakson?
- Nee. 't Is 'n zekere Michielse hè?
- Ja. Stel je voor 'n tandmeester. Die trekt tanden nietwaar? Goed. In z'n vrije tijd
speelt-ie tooneel, voor m'neer z'n liefhebberij. Magnefiek. Kunstminnend zijn ze
allemaal hier, Goddank! Uitstekend...
- Ik vroag verschoening...
- U krijgt direkt 't woord. M'neer is niet tevreden met tooneelspèlen, hij moet ook
schrijven. Lofwaardig. - Hij schrijft 'n successtuk, met 'n paar dozijn moorden of zoo
iets d'r in. Direkt wordt-ie gehuldigd als 'n eerste dramaturg, 'n soort romantische
Ibsen...
- 'k Vroag wel verschoening...
- Wacht, je bent d'r nog niet. Hij wordt dan gehuldigd. De kunst moet beschermd
worden, niet waar? Daar schrijft me d'r een in 't orgaan van de
Diamantbewerkersbond: Meneer Michielse heeft 'n lofwaardig stuk geschreven, hij
heeft veel aanleg’, enfin ze hemelen 'm nog 's 'n beetje op, ‘maar... en nu komt de
aap uit de mouw... als hij zich aan 't moderne of realistische genre wijdde, zouden
z'n hoorders 'm nòg dankbaarder zijn. U begrijpt wat ze hier met 't ‘realistische genre’
bedoelen, Peereboom?
De schòòlmeester antwoordde:
- Enfin, ge wet, met 'n sociaole strekkin-ch gelaik 'eyermans van 'olland ze schrijft.
Levie ging voort:
- Ja, goed verstàan. Weet u waarom dat soort stukken hier gespeeld wordt? Voor
de propaganda. Nou wil 'k niet zeggen dat Heyermans daar heelemaal maagdelijk
van is... maar iedereen merkt toch direkt dat 'r hier nog wat ànders in 't spel is; 'n
ander soort leven, dat voor 't voetlicht gebracht wordt; de innerlijke waarheid, zonder
verdichtsel...
- Ehwel, 't ies zjuust dàtte...
- Pardon kameraad, 't is hier niet zjuust datte. Als men ziet op wat 'n ergerlijke
manier de beste stukken van Heyermans hier verknoeid worden, door allerlei
liefhebberijclubjes, dan begrijpt ieder denkend mensch, dat 't niet ‘zjuust datte’ is.
Daar wordt me gedeklameerd, uitgegalmd,... 't is de spelers precies 't zelfde, of ze
Henri Delagardère of zoo'n theaterheld, òf 'n mensch van vleesch en bloed onder
handen hebben. Wat sober, ingetogen spelen is, daar hebben ze geen benul van, op
enkele goeie na. En 't publiek in doorsnee, van 't zelfde laken 'n pak. Ik zal 's een
voorbeeld geven.
- Ge dwoalt af...
- Hou je maar kalm, ik kom wel weer terug. U kent ‘Spoken’ van Ibsen? Nu, in 't
tweede bedrijf komt 'n scène voor tusschen de Moeder en de Zoon: Ostwald.
- Ja.
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De zoon wil z'n moeder vertellen dat-ie verliefd is op Regina, maar hij durft niet
goed, en z'n ziekte maakt 'm zoo slap, dattie telkens champagne moet drinken. Ik
hoor 't Mevrouw Alving nòg zeggen: ‘D r i n k e n j o n g e ? M a a r w a t w i l j e
d a n n u d r i n k e n ?’ En dan de zoon zoo ijzig: ‘S p r e e k m e n i e t t e g e n
Moeder, wees goed voor me! Ik moet iets hebben om al die
knagende gedachten wech te spoelen... en dan,en dan,.. 't is
h i e r z o o d o n k e r ...’ Herinnert u je dat?
- Ja, dan vraagt-ie eerst nog naar kouwe Punsch, niet?
- Precies. Nou als je die jonge dan al maar door ziet drinken, dan gaat je 'n rilling
door je lijf.
- O ja, ik herinner me levendig. Toen we 't in Amsterdam zagen, zat m'n vrouw
naast me te huilen.
- Nu, weet je wat 't publiek hier dee?... ‘Klok-klok-klok!..’ werd 'r overal geroepen;
‘ge kunt er mij ook 'n halve pint van geven’, riep er een boven. Dat stuk werd hier
pràchtig gespeeld, 't is reëel, aangrijpend, maar van zoo'n manier van spelen zijn ze
hier niet gediend. Dat snappen ze niet, zoo iets dat uit de handeling, uit de sàmenhang
van de feiten moet blijken. Behalve natuurlijk als er bij gehakt of geschoten wordt...
- Ik begraip niet wat dà mè de ‘Joods-che Wet’ te doen 'eet.
- Kènt u ‘Spoken’?
- Zoo'n bietsje...
- Ja, dan kunt u ook maar half beoordeelen wat ik zeg. Om kort te gaan, 't publiek
staat hier nog niet, de goeie niet te na gesproken, op de hoogte van 'n modern werk,
en als ze 't soms eens toejuichen, dan zul je altijd merken dat 't òf 'n deklamatorisch
deel is, òf iets met 'n anti-godsdienstige strekking.
- Ehwel?
- Nou, u begrijpt, wat er van terecht komt, als 'n bewierookte m'neer, die van
tooneelschrijven geen verstand heeft, maar 't vèr brengt, of liever dùs 't ver brengt,
in 't ‘melo-dramatische of heroïsche genre’; bovendien van 't joodsche leven niets
kent, behalve voor zoover 't zich in rotte kiezen openbaart... zich nu plotseling op 't
‘realistische genre’ gaat werpen... Realistisch, zegt-die tegen z'n vrouw, dat is à la
Zola, of à la Heyermans... Met 'n schuinigheidje en 'n paar Joodsche woorden d'r in.
En daar gaat me die meneer an 't werk! Eerst komt er 'n lofrede op Heyermans en
Zola... ‘Zola is 'n heelmeester, die z'n ontleedmes diep in de wonden der
maatschappij’... nee, niet ‘gezet’ dat is te kalm... ‘gewòrteld heeft’. Dan 'n paar
lofredes op 't Athëisme, waar de schrijver niets van weet, en op 't socialisme, dat-ie
nooit geroken heeft. Een van de hoofdpersonen is 'n athëistisch joodsch
graankoopman, die z'n brood niet verdient met ‘vuile joodsche voddenhandel’, maar
met ‘eerlijke’ speculaties, en tegelijkertijd socialist is.
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Maar 't idiootste wat M'neer Michielse kon doen, dat is wel, dat-ie in alle hoeken en
gaten Joodsche woorden en uitdrukkingen bij elkaar gescharreld heeft; daar làcht 't
publiek natuurlijk om, niet omdat d'r 'n belachelijke beteekenis an zit, maar omdat
't ze niet snàpt, de klank vreemd vindt. Al had-ie nou maar alleen atheïstische
propaganda op 't oog, dan was 't 'm op die manier nòg niet gelukt. En toen nou op 't
eind 'n arme vrouw stierf, die voor d'r overtuiging leed, teminste naar 't schijnt, en
'n Rebbe zegde 'n joodsch gebed op... toen begonne die lomperikken in de zaal weer
te lachen en toen heb i k gefloten.
Levie sprak langzaam, kalm, maar met stroeve overtuiging. Aanhoudend keek hij
onder 't vertellen den kring rond. David genoot.
De schoolmeester had 'r echter niet veel van gevolgd.
- En i k zeg oe, dat 't schând 'ies. In onzen moddèrnen taid, moeten alle organen
van de soamenlevin-ch gebroikt worden voor de propagânde tegen 't kapitaliezm en
't klierikaliezm...
- Dat is op zich zèlf al twijfelachtig; maar ik heb juist bewezen, dat 't stuk waarover
't hier gaat dat niet doet.
- Zooduus; 'k bestatig: dat gij er tegen zait, dat op 't toniel 'n woordsje voor 't
sòcialiezm ghezeghd wordt, met andere woorde, gij wielt, als dat alle stuke 'n
tegengestelde strekkin-ch 'ebbe, alsdat ze propagande moake voor de paipekoppe1)...
- Pardon, dat heb ik niet gezegd. Ik vind, dat 'n stuk 't leven moet geven zooals 't
is...
- T'akkoord...
... en evenmin als gewone menschen de heele dag zitten te debatteeren, en
redevoeringen houden, evenmìn moet dat op 't tooneel gebeuren.
- O, gij! Zitte wà dan 'ier niet te diskuteeren?
- Doet u dat dan de heele dag?
- Zain 'kik ongderwaizer...
- En ik ben kantoorbediende; wat zoù dat?
- Dat ies ghoe, dat ies ghoe, moar de wârklie, deghene die met hunne 'âände warke,
die klappen2) toch 'ielder daghe...
- Sinds wanneer?
- Ehwel, dat 'et altijd zoe ghewest. Misschiens is dat bij ou in 'olland niet 't gheval,
moar dan wil dat niet zegghe dat bij ongs in Belgheland...
Nu werd 't David toch te erg. Die vent zat daar met 'n snugger gezicht allerlei
dingen op te lepelen, die met de zaak niets te maken hadden. Hij zou 'm 'res er
tusschen nemen:
- Zain 'kiek 'ne warkmengsch’, vlaamschklapte hij.
- Gà? Toch nie-waar zekers?

1) Katholieken.
2) redeneneeren.
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- Joà-iek. En ik kan oe de pertinente verzekerin-ch gheve, dat 'r bij ons op de winkel
nooit anders as schuine chijntjes verkocht worden.
- Ehwel dà-s ghoe, maar wij spreken over ‘klappen’1) en gij sprekt van ‘verkoepe’...
jubileerend kwam 't er uit.
- Adenom, ge zijt 'n bijzelijzer2), verstoade-ge-dà? Neeë? Vroagt 't dan moar an
gezel Vrede. Die zal oe d'r wel 's oitleg over gheve...
De Schoolmeester voelde dat er met 'm gespot werd, keek onnoozel rond.
Levie schaterde.
Madame, ziende dat 't gesprek ten einde liep, kwam David halen, om hem aan de
gasten voor te stellen. De kinderen hadden de diskussie met d'r wijze brillekoppen
ernstig beluisterd. De Rus had van de gelegenheid gebruik gemaakt, om zijn brood
op te eten.
De voorkamer was vol gasten. David werd voorgesteld:
- M'sieur Dierxckens, sculpteur; M'sieur Balakorosky, compositeur; M'neer Krol,
kunstschilder...
De beeldhouwer was 'n echt artieste-type: hij droeg 'n blauwfluweelen broek, van
boven zeer wijd, bij de voeten nauw, 'n rood-flanellen gordel, 'n grijs sporthemd, 'n
bruine jas. Z'n blonde haren hingen in wanorde over z'n gelaat, z'n blozende wangen
schenen door 'n zwaren kroesbaard. Hij had in z'n blauwe oogen 'n warme
genots-tinteling.
De komponist, 'n Russisch type, had dik zwart haar en droeg 'n hoornen lorgnet,
die z'n geelig gelaat beheerschte. Onder z'n zwarte jas 'n donkerblauw russisch
boere-hemd, met hoogen staande kraag en bontgebloemde sluitzoom. 'n Sigaret, met
platgebeten mondstuk, wipte tusschen z'n tanden op en neer.
Krol, de schilder, leek met z'n donkeren baard en z'n lang haar, sprekend op den
man op de gravure, die David in de studeerkamer gezien had. Z'n neus, 'n
mooi-gevormde rechte, gaf... David wist niet... de sensatie van sjikkerlap. Hij droeg
'n simpel paars lintje in z'n knoopsgat.
De deftige meid in-'t-zwart diende nu thee met biscuit rond. David ging weer bij
m'neer zitten, en gesprek werd opgevat. Levie, voelend dat de schoolmeester met z'n
koppig-kinderachtige opmerkingen, tòch nooit tot erkennen van z'n ongelijk kon
gebracht worden, liet David vertellen van z'n redevoering, en die deed dat heel graag.
Hij was uitgelaten-vroolijk geworden; z'n scheefstaande oogjes spràken in d'r
levendige schittering, z'n groote vooruitstekende neus, gaf aan z'n lachend gelaat 'n
aanstekelijke harlekijnstrek. Hij wist dat. Hij wist, dat hij nu met korte handgebaartjes,
met voor

1) Antwerpsch voor: spreken.
2) Hier: Mouwverdraaier.
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z'n hoorders nieuwe fabrieks-chijntjes, en met z'n telkens omhooggaande
wenkbrauwen, z'n wijduitstaande oorlappen, - de menschen boeide, en dat wilde hij.
Hij was wat je noemt ‘uit’. In geen tijen had-ie zoo'n plezier gehad. Ook voor 'm
zelf, kregen de slijpersmoppen, die 'm anders verveelden, in deze nieuwe omgeving,
nieuwe geur. En hij sloeg door, telkens tegen den schoolmeester knipoogend, als die
'm schaapachtig, niet begrijpend, aanstaarde. En dan merkte hij op eens, dat-ie
ongewoon lang alleen aan 't woord was geweest - en zweeg plotseling verlegen, glimlachend. Maar niemand sprak, allen waren verlangend naar meer, en dan begon-ie
weer opnieuw: Ja, ja, 't is me hier 't follekie wèl. Wî-je wel geloove dat ze hier in de
zomer nakend op de winkel zatte? Meneer Izakson, ik bezweer u, spièrnakend, in
Adamskostuum. Hoor 's, we wete 't allemaal, in Amsterdam is 't òòk niet pluis, maar
wil jullie geloove, dat 'k in 'n paar dage niet na 't fabriek bin geweest, toen ik voor
tien jaar geleje hier was? Je zou 't nou niet an me zegge, maar toendertijd was ik de
ingetogenheid en de deugzaamheid zelleve; 'k heb hier gewoond op 'n kamertje,
kompleet 'n kluizenaar. Ja, 'k bin uitgegaan! De rechte soort! ‘De heremieter’ hebbe
ze me genoemd. No 'k bezweer u, toen 'k voor 't eerst op de winkel kwam, ik dacht
dat de hel was losgebroke... En denke jullie dat 'r veel is verbeterd?... Dat binne maar
leuterpraatjes, goed foor 'n fergadereng... De slijpers zijne nog net 't zelfde zootje...
D'r worre d'r wel 'n paar goed geschoold door de organisaatsie... dat kon niet misse...
maar 't gros... o Jezes spreek me d'r niet van...
Ik werk me in 'n personeeltje!... d'r binne d'r betere gehànge... acht dage in de
week looie ze... en às ze werreke make ze zech zoo 't sappel, dat je nog maar beter
findt dat ze zech 't lazeres zuipe... Komt d'r fanmorrege bij ons 'n ouwe looper naar
bove... nee, geen ‘ouwe looper’... die binne d'r bij ons niet, maar 'n boodschapper...
De man is heelemaal òp, pas het-ie vier trappe opgeklomme... ‘Jefke’ zegt d'r een,
‘haal me 'n koppel eiere’... De man wil eerst 'n beetje uitblazen, maar geen dènke
an... ‘Zà-de-gai te zwak, dan zulle we ou 'n bitsje force gheve, sulle’... en ze
binde-n-'m op de mole, één houdt t'r ze mond ope, en de ander gooit 'r 'n heele flesch
melk in leeg... 'k bezweer u, hij is d'r bijna in gestikt... hij lag voor mirakel... heelemaal
blauw was-ie...
- 't Ies toch nie-woar zekers! vond de schoolmeester.
- ‘Nie-woar zekers’! Zoo zal jij en ik gezond blijve... En is dat dan ook wonder,
dat de mensche as beeste te keer gaan, as ze zoo'n misselijk voorbeeld krijge?... Daar
zijn me onder 't bestuur van de Bond 'n paar ridders van heb 'k jou daar... de goeie
niet te na gesproke... Iemand die de pretentie het 'n fak-
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vereeniging te organiseere, die mot toch 'n respektabel mensch zijn... No d'r is d'r
een onder, vader van 'n gezin, die 't openlijk houdt met 'n meid uit 'n kroeg... 'k wil
geen name noeme, maar 't is 'n publiek geheim, iedereen loopt t'r mee te koop... Hoor
's we wete allemaal dat 'n slijper geen engel van braafheid is, maar 'n leider... Wacht
maar, ik zal dat individu wel 's leere... gelukkig dat 't woord vrij is...
- 't Is 'n hopeloos geval, vond m'neer Izakson.
Levie zei niets. 't Feit was hem ock al ter oore gekomen. 't Praatje ging overal
rond. 't Had 'm geschokt, pijnlijk diep, en weken lang had 't alle idealisme uit 'm
gedreven. Hij had in Antwerpen al heel wat bederf gezien, en niet alleen in de laagste
standen... Maar z'n geloof was in 'm gegroeid, en bleef onverzettelijk. De
arbeidersklasse zou stijgen, in welvaart en beschaving, 'n nieuwe moraal scheppen,
zich voegen naar overwegingen van eigen verstand, en de bourgeoisie meeslepen of
verdringen... Boeken en brochures beweerden, dat de organisatie, 't groeiend
zelf-bewustzijn, zuipzucht en onzedelijkheid overwon, en 't had 'm logisch geschenen,
hij had 't geloofd zonder verder bewijs... Maar als hij zulke dingen zag gebeuren,
begaf 'm z'n hoop, en kille droefgeestigheid mistte in 'm op. Z'n gemoedsbewegingen
schenen wonderlijk verbonden aan gebeurtenissen buiten hem, in de woelende
mensche-wereld. 't Bericht van 'n ongeluk, 't zien van onzedelijkheid of ziekte dreef
'm in prikkelbare droevenis, - 't gewaarworden van 'n geestdriftige massa, 'n luttel
nieuwtje over 'n geslaagde staking deed 'm juichen en maakte 'm uitgelaten en gul,
voor dàgen. Hij voelde zich zòò onverbreekbaar één met de menschheid, dat hij
schaamtevol de oogen neersloeg als men hem in zegevierend leedvermaak dwong,
toe te geven: dat 'n vooraanstaand man in de arbeidersbeweging een of andere
schurkenstreek op z'n geweten had.
De opgetrokken knie in de gevouwen handen rustend, zat hij onbeweeglijk, in zich
zelf gekeerd glimlachend, droomverloren.
David zag met gloeiende verheugenis, dat-ie indruk gemaakt had, dat z'n verhaal
ergenis had gewekt bij z'n hoorders. Hij moest dan wel treffend verteld hebben! Ja,
Davidje kon 't nog wel!... Maar de arbeidersbeweging dan? Och wat, België was nu
eenmaal 'n achterlijk land. Deed-ie dan niet z'n plicht? Was hij niet voornemens zich
weer heelemaal op te offeren, alles voor z'n mede-werklieden te doen? Maar wie zei
hem, dat d'r niet reusachtige groepen van menschen zoo ontaard waren, dat d'r geen
redding mogelijk was, en ondergang, vernietiging... de eenige uitweg!
In de andere kamer hoorde hij de menschen opgewekt en warm Fransch spreken.
Boven alles uit klonk de stem van den beeldhouwer, die telkens schaterde, vol en
ongedwongen. Hij keek op. In cigaretterook lachten z'n dronken oogen.
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Madame verzocht de andere heeren, nu ook vòòr te komen. Er zou muziek gemaakt
worden. 't Licht ging uit.
In 't duister zag men de vuurstippen van cigaretten rossig glimpen. Aan de
vleugelpiano zat de komponist, zwart, half belicht door kaarsvlammen. Cigarette-rook
slangelde luchtig om z'n verwarde haren.
Naast 'm op 'n sofa, half weggedoken in 'n hoek, Madame. Haar fluweelen kleed
wolkte donker om haar henen, dansend kaarse-licht speelde schemerend over d'r wit
gelaat.
Om den Rus werd de cigarette-nevel dichter; de lichtschijn kaatste er van voren
op terug.
Z'n blanke handen gingen zacht over de toetsen, hij zocht; nauwelijks werd klank
gehoord. Enkele tonen trilden, zonder samenhang, lieten in hoofden der wachtenden
niets na, los van 't komende schijnend...
Opeens 'n licht-snel hupplen van witte vingeren; en 'r klonk 'n ijltjingelende
melodie, die snel tooverde in 't duister voor Davids oogen 'n strakke zomerlucht met
flonkerend sterren-brokaat.
Nog zag David, dat Madame d'r witte handen legde op d'oogen en vertrok d'r bleek
gelaat smartelijk geplaagd...
Toen werd de muziek smeltend, spannend langzaam, van streek brengend
weemoedig... en hij voelde z'n schennende spotzucht zachter worden en verzinken;
de têere slavische muziek werd 'm 'n grauwe achtergrond, 'n parelgrijs-donzen
wolkenbank aan zee-horizon, parelgrijs-dof met gouden zonnerand,... en z'n zacht
gedragen denken orgelde plechtig naar z'n woonkamer... waar zat onder 't uitgaande
gaslicht, z'n tengere Lene; boven d'r witte nachthemd d'r gelig smal gezichtje met de
groote bruine oogen...
Hé,... wat ga je toch licht an 't denken bij muziek...
Hij werd wakker, zag zich in 't vreemd gezelschap zitten, en voelde zich lomp,
huiverend niet-thuis.
En hier had-ie smalend gesproken van z'n medearbeiders...
Hij werd in 't duister schaamrood.-
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VII
In 't heldere manelicht, over 't veerkrachtige pad langs 't park, dat doodstil lag, was-ie
dien avond stil-peinzend naar huis gewandeld. Maar toen ie, frisch nog van de kalme
nachtlucht, levendig aan 't vertellen ging, was-ie verlegen-teleurgesteld, Lena's gelaat
strak te zien blijven en d'r oogen heel dof. Hij dacht er niet over na in 't eerst, en
ijverig praatte verder over z'n vele indrukken, maar ze antwoordde niets, en d'r smalle
gezichtje trilde bedwongen. Toen vroeg-ie wat d'r scheelde, en stil begon ze te weenen;
d'r tranen tipten op 't tafelzeil... Wat mankeerde d'r toch; was ze ziek, was d'r wat
gebeurd, meschien 'n kwaaie brief gekomen van z'n ouwe? Ze schudde stil d'r hoofd,...
kreunde... en begon toen te snikken: Nee, nee, dat was 't niet... begreep-ie dan niks?...
Hoe was 't mogelijk dattie dàt niet zag... O wat was-ie toch ongevoelig... o God, o
God,... moeste de bure 't 'm dan komme zegge?... dat z'n vrouw zich iedere dag zat
te verknieze... en iedere avond... terwijl hij maar uitging... naar vergaderinge en
partijen... Verlucht snikte ze nu luider... handen voor oogen, nagels in voorhoofd
geklauwd, hoofd langzaam schuddend heen en weer; naar boven blikkend... O God!
wat was ze toch 'n ongelukkig schepsel... was ze maar nooit gegaan naar die vervloekte
pes'stad... Hoe kwam ze d'r uit, hoe kwam ze d'r uit... Was ze mar dood!
David was niet ontroerd: ze zat zoo ver van 'm af. Vaag voelde-n-ie, dattie zich
misschien zou laten meeslepen als ze d'r armen om z'n hals geslagen had, en als d'r
tranen warm-vochtig waren gevloeid langs z'n wangen, en zilt op z'n lippen,... nu
hoorde-n-ie 'n vreemde stem, die drong niet tot 'm door... en luchtigjes nam ie 't
gevalletje op... Nee maar, hij begreep heelemaal niet waar ze zech zoo drùk om
maakte... As d'r 'n kind was afgestorve, dan zou-die zegge: ‘fiat’... dààr hielp niks
an, daar was niks an te verandere... maar hoe kon ze nou zoo mesjoghe zijn, om te
gaan grienen over iets dat best verhollepe kon worre?... Was-ie dan zoo'n pesman...
had-ie dan niet alles voor d'r over? - Hij
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herinnerde zich, nog 'n reep chokola te hebben, op de winkel van 'n arme stakker
gekocht... ‘Kijk, zòò dacht-ie nou an d'r, altijd... hìj was uit geweest, zij moest ook
wat hebbe...
En ze glimlachte even, d'r groote oogen nog glinsterend van tranen, en ze legde
d'r smalle handje op z'n arm.
Zoo,... nou was ze weer in de orde... nou zou-die 'r nog wat zegge... Madam
Izakson... waarom schmonselde ze nou zoo? ze wist toch nog niet wat-ie wou zègge!...
d'r was heelemaal geen rede voor, zoo waar zou-die gelukkig worre en zij ook...
Madam Izakson speelde zoo mooi piano, wou-die zegge.
Lena schmonselde door... nee, hij kon d'r niet fange... wat had Madam Izakson
gezegd?
No, as ze 't dan mit alle geweld wete wou, of ze de andere week Dinsdag-middag
's bij d'r kwam...; ze most 's zien hoe dat mensch woonde... ze zou d'r ooge uitkijke...
Lena's gezichtje was weer opgeklaard, heelemaal. Zòò moest-ie 't hebbe... hij was
nou niet in 'n stemming, om gegrien om zech heen te zien... En in z'n luchtige
blijdschap liet-ie 'n plannetje los, waar-ie allang over had loopen te piekere... hij zou
heel voorzichtig zijn... oppasse dattie niet te véél zei. Kijk, ze moest nou niet denke,
dattie zoo'n egoïs was, en niet an d'r dacht... maar hij wou d'r niet spreke over 't
middel voor d'r kwaal, omdat 't toch te duur was, en dan zou ze zech maar zonder
rede vroolijk make... Maar as de verdienste wat beter ginge, dan zouë ze probeere 'n
goeie meid te krijgen... die kon dan 's avonds bij de kindere blijve en zij konne dan
same uitgaan... Nou, hoe had-tie an der gedacht? De waarheid! was-ie nou geen prent
van 'n fent?
Leentje was nu dubbel gelukkig. D'r zou dan eindelijk ook voor haar 's 'n beetje
plezier komme, dat was heerlijk, en ze droomde al wech in wandelen door schitterend
verlichte straten... Maar dat was 't voornaamste niet... Hoe had ze daarnet eigenlijk
kunnen lachen voor dat stukkie chokola... ze begreep 't niet... Vast kwam 't door d'r
zenuwachtigheid... ze was toch geen kind, dat me tevreden kan stellen met wat
lekkers... Hij behandelde d'r dikwijls zoo kleintjes... 'n Oogenblik had ze zwijgend,
vol weemoed-zwelling, gevreesd, dat ie d'r verdriet nou wèèr zoo opvatte... geloofde
dat zij... volwassen vrouw... zat te huilen om 'n kleinigheid... O, dat had d'r zoo'n
pijn gedaan... ze had altijd zoo gehoopt, dattie in d'r zou waardeeren de kalme
flinkheid, waar ze in alle stilte naar trachtte... Was 't niet vrouwelijk veel te dragen
zonder 'n kik te geven?... O, ze had 't d'r eer, d'r vrouwe-eer gevonden, bij d'r twee
bevallingen d'r tanden op elkaar te klemmen, en niet te klagen over de helsche
marteling, die geen enkele man wist...; nu te worden aangezien voor 'n zwak
kinderachtig schepsel, dat huilde voor niets, en met lekkers getroost kan worden...
zou àl
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te smadelijk geweest zijn... Gelukkig, hij had beter begrepen ditmaal! En ze legde
d'r handje weer op z'n arm en was blij...
Ze begreep niet, dat David d'r zou zijn te voet gevallen in heete bewondering,
indien ze van pijn had geschreeuwd en gekrompen. Smart die hij kon voelen, of zien,
of hooren - roerde 'm altijd diep. Andere smart drong niet tot 'm door... hij kende ze
òòk niet bij zich zelf... wist niet dat ze bestond bij anderen. Zoo ging d'r stille
helde-moed langs 'm heen, ònbegrepen. Zoo dikwijls had tengere Lena zich
afgevraagd, hoe 't kwam dat hij niets waardeerde, wanneer ze 'm ter wille was in z'n
woeste geslachtsdrift, waarvan ze geen genot had en niets als pijn...
Maar nu was ze blij, ze was 't zoo spoedig... en d'r kleine handje op z'n arm deed
hèm zacht aan... nu hij zoo stil was innerlijk en van gemoed zoo licht.
Hij kon dien nacht niet in slaap komen. Hij lag in z'n bed te woelen, probeerde zich
kalm te houden, maar voelde z'n beenen onwillekeurig bewegen en z'n teenen
plotseling stuiptrekken. Dan keerde hij zich weer op d'andere zijde, deed z'n oogen
dicht: hij wìlde slapen. Maar dan kwam onrustvol peinzen: hij vroeg zich af hoe 't
toch mogelijk was, dat-ie langzaam-aan onder den indruk was gekomen van al 't
vreemde, dat-ie dien avond gezien had,... en dat ie beneden bij m'neer zoo spoedig
thuis was geweest,... en dan streelde hem een vreemd parfum... gek, waar had-ie dat
meer geroken?... O, 't briefje... daar had-ie toen niets van gemerkt... Nu herinnerde
hij zich dat die licht-bedwelmende geur ook gezweefd had in 't studeervertrek... en
hij zag Madame weer in d'r fluweelen gewaad... kussend 't vrouwenkopje op de
gravure... en hem vertellend van den manlijken man met donkeren baard... de schilder
Krol leek daar immers zoo op? Ja... Hij zag Krol voor 'm staan, z'n rechte neus
vuurrood,.. en die veranderde weer in den Beeldhouwer met z'n ordelooze blonde
haren, en z'n kroesbaard en z'n blauwfluweelen broek, o! heel wijd, die deed schijnen
z'n gang traag en waggelend... Hoor, hij schaterde en z'n blauwe oogjes glinsterden
van genot; ze keken 'm zoo vreemd aan, er lag 'n tintelende, zotte levensvreugd in...
Toen pakte David 'm bij z'n arm en samen zwaaiden ze over de straat... ze namen
heel wijde stappen, rekten hun beenen uit... trachtten òp te loopen tegen 'n helling,
maar kwamen niet verder... De beeldhouwer lachte met z'n wijn-dronken oogjes...
en hing zwaar aan z'n arm... hij kon 'm niet meekrijgen,... tegen de helling op... en
beiden stonden ze wijde stappen te nemen zonder te veranderen van plaats... 't was
beangstigend... Plots viel-ie den kroezigen zotten beeldhouwer om den hals en zoende
'm... z'n harde baard kittelde z'n lippen...
Hij was weer wakker en lag met z'n mond tegen Lena's haar.
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Hoe was-ie d'r toch toe gekomen, tegenover vreemden in eens zoo openhartig te
worden over de Bond?... Hij verwonderde zich... 't was toch niet mooi van 'm... Maar
hij zou 't weer goedmaken... zeker, weer goedmaken... hij zou hard voor de Partij
werken... Op vergaderingen spreken... artikels schrijven... God wie hield 'm daar
vast?... 't Was de tooneelspeelster, Hanna.... wat wilde ze toch metter vinger?... ze
wees... wees... o ja!... 'n rijtuig met groote zwarte paarden... kijk ze draven!... wie
zat d'r in? 't was 'n open bakkie... d'r in zat de schoolmeester met z'n gouden lorgnet...
hij zong en zwaaide met z'n arm... Naast 'm zat Lena... Godverdomme nee!... Bom!
met 'n schok was-ie weer wakker.
Toen zag-ie den komponist weer... de Rus met z'n dik zwart haar... en in z'n mond...
wipte 't sigaretje op en neer... regelmatig, in de maat... Je kon op de maat
marcheeeren... één twee, één twee... wat klònken z'n stappen op de keien... Toen
werd-ie vreeselijk woedend op den Rus... hij vloog op 'm af... maar kwam niet van
z'n plaats... ‘Godverdomme, je hebt 't geld van de Partij gestolen, pestkerel... pas op!
ik bega daar 'n ongeluk an je...’ dat zei-die allemaal in 't Russisch, ...hij sprak vloèiend
Russisch:... dachte jullie dat Davidje 'n uil was?... zooals... die vervloekte
schoolmeester? Maar de Rus wipte de maat met z'n sigaretje... Loopen, loopen!...
één twee... één twee... hoor, z'n passen dreunden... Toen ging de vent met z'n zwarte
haren piano spelen... David schudde de maat met z'n kop... Jezes wat 'n meschòghene
maat... je most er je kop bij draaien, draaien;... nou werd-ie duizelig... en de muziek
roerde in z'n ingewanden... hij moest braken... waarom rookte die vent ook zulleke
stinksigarette! Bah! hij moest braken, 't kwam!... Bom! Hij schokte wakker en betastte
de deken... Goddank alles was droog... wat zou Lene wel van 'm denke!... Nee, hij
zou zich wel vergisse... want hij dròòmde nòg... klonk niet de muziek van de Rus
nog door? Wat zal 'k nou doen... doen?... weer mit m'n kop draaien?... Nee, nee... 't
Wàs geen droom... in 'n droom vraag je zoo iets niet... 't wàs geen droom... geen
dròòm? nee... kon dat dan niet?... ‘Krijg 't apelazeres vent’, zei-die opeens tegen zich
zelf... ‘leg je zelf niet te beflllikkere’... Maar die toeteretoe dan?...
Plots sperde hij z'n oogen wijd-open, was koud, frisch, - sprong fiksch uit bed...
duizelde... en, was in één stap bij 't venster... Toen week-ie ontzet weer terug...
- O, Lene, Lene, wor wakker, de wereld vergaat... o God! wat mot d'r nou van ons
worre... God is al angekomme! ze gaan 'm hale... van ...van de trein... mit muziek...
en Jeizele1) loopt voorop... in 't wit...
- Mit de laatste... trein? bromde Lena in d'r slaap.

1) Jezus.
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Toen kwam Davidje Péereboom weer in 'm terug. Hij sloeg zich voor 't hoofd:
Adenom! hoe kòm ik bij de meschoghaas?1) Lene, kom 's kijke... 't is waarachtig
de moeite waard...
Lena sprong op den grond, kwam naast 'm staan... rilde van kou; hij sloeg z'n arm
om d'r hals... en zoo keken ze samen naar buiten.
...'t Was in de straat...; in de koud-sombere, mist-modderige nachtstraat waren al
de huizen verlicht... met flikkerende kaarsen... spierwit... die deden wit schijnen de
vensters, en de zeer blanke gordijnen... feestelijk licht in de sombere gevels... en
flikkerende kaarsen stonden voor de open deuren... Meiden, op z'n Zondags gekleed,
strooiden roode bloemen en groen eikeloof... en tintelende witte papiersnippertjes...
en handen vol wit zand; dat viel, en werd door de modder drekkig doorweekt en
verzwolgen.
En vaag - in de verte nog - klonk 'n vreemd-weeke muziek - geremd soms door
dompe slag op trom... bòm-bom-bom... en dan weer stijgend, door de strakke
nachtstilte golvend, hartstochtelijk juichend... heel-droef toch;... daartusschen luidden
bellen,... men dacht soms van rinkelende arre-paarden... zwegen weer... muziek was
juichend weergekeerd... loom knalde trommelslag.
Toen kwamen mannen in 't wit, met statigen stap... droegen bellen en lantarens,...
in de stroef-bruine modder knielden de menschen voor de huizen -... Mannen in lange
witte waden met kale gelaten en hoofden geschoren, bloot... en lange rijen van
koorknapen... half wit... hoofden bloot... zingend plechtig lied... met hoogheldre
jeugdstem, - door den nacht brekend als val van vlokken witte sneeuw... en dan
mannen in 't zwart met koperen instrumenten... hun roode vingers drukten op de
geele hoornen doffige kleppen neer...
Voor 't venster stonden David en Leen, rillend van kou... hij arm om d'r hals...
De muziek... de scherp-schetter-juichende muziek uit koper... doorbroken van
langzaam tromgeplof... en belgerinkel even... De vensters wit-flikkerend verlicht...
en vòòr d'r deuren de menschen geknield in 't slijk...
David voelde dat-ie wel graag woedend zou willen worden... Hij zou dan maar al
vast 'n redevoering houden...: Kijk, hoe ze daar knielen, op hun knieën, mit hun
sjabbes-pakkies an, op hun knieën... is 't geen schànde?
Lena gaapte, wilde wech, maar hij hield d'r stévig vast.
- Ja... ik merk 't wel... u wilt... u wilt me ontloopen, ontkòmen, vlieden, vluchten...
maar nee..., maar nee, o nee, u mòet 't zien, wáár-

1) Dwaasheid.
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nemen, aan... aan... schouwen, tot 't laatste toe, hoe ze daar knielen, tot 't laaste toe...
in hun sjabbes-pakkies, in de modder...
- Kom stel je nou niet zoo an, verschwartzte nar, ga nou slape, morge moet je
vroeg op...
- Vrouw, je bint, je bint verstoke van alle sosjaal gevoel. Verrstòke, zeg ik. Maar
wacht maar, ik zal je krijgen... krij-ij-ijgen. Ja...! As ik je krijg, o, wee je gebeente...
Toen stapte hij in bed, verkleumd, en sliep tusschen de warme lakens onmiddellijk
in.
Den volgenden dag werd-ie veel te laat wakker, huiverig, gedrukt. Verdwenen was
z'n lichte luim van gisteren, hij was moede en onderging gedwee het mistig-sombere
weer; alles maakte 'm traag, lam. Er was 'n smartelijke drukking op z'n oogballen,
en dat maakte 'm naar-soezerig. Z'n lenden schenen gebroken, z'n knieën knikten
door, in 't loopen. Z'n denken ging loom, met moeite, deed 'm pijn; 't leek 'm 't
knersende loopen van 'n oud raderwerk; alles scheen verroest, aaneen gekoekt; ieder
oogenblik vreesde hij dat 't zou stilstaan, dat-ie barstende, mokerende hoofdpijn zou
krijgen. Als hij nu maar 's 'n tijdje an niks kon denken, rusten kon; maar neen,
traag-treiterig, onder stekende smart, kropen z'n gedachten voort. Hij zocht... zocht
naar de oorzaak van z'n loomheid. Alles scheen omgekeerd. Hij liep door de straten,
zonder iets te zien. Geluiden hoorde hij, maar heel ver-wech. 't Gedruisch op de
fabriek, de wentelende raderen, 't gegier op de schijf van 'n ruitje dat niet ‘loopen’
wilde... anders maakte 't 'm zenuwachtig, deed 'm òpspringen van drift... nu liet 't 'm
onbewogen. Hij luisterde er naar, onophoudelijk, en langzaam drong 't tot 'm door,
en 't bedwelmde 'm soms voor 'n tijdje... Dan maakte hij zich vrij uit betoovering,
met 'n rùk, nam werk weer op, - droomerig; soesde weer wech; niks lukte 'm, en...
hij bleef zoo beroerd kalm! Nee, 't moest nou maar uit zijn, 't was nòu mooi geweest!
En hij trok z'n bank weer bij, zette zich, met stijle, zinlooze begeerte om wakker te
blijven; hij wierp z'n tangen om, met harden slag, verboog de dopsteelen met
uitzinnige drift, sloeg in evenwichtlooze krachtgebaren, met z'n sleutel de vonken
uit z'n tang... Wat mankeerde 'm toch...? Tot 't licht opging en de stekende glans lokte
z'n staar-blikken, en ze niet meer los liet,... hij droomde weer...
D'r was 'n nieuwe slijper naast 'm komen zitten, 'n magere vent, met fiksche
wakkere oogen. In z'n nauwsluitend werkbuis, had-ie iets zeer verstandigs over zich.
Hij had David al 'n tijdje zitten aan te kijken. Die deed zoo ‘oardig’.
- Zekers op schok ghewest vannacht?’
Maar David hoorde 'm niet. 't Leek wel, of 't in z'n hoofd nog even verward toeging
als gisteravond. Hij zag maar steeds de
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lachende saters-oogen van dien artistieken beeldhouwer. En soms betrapte hij er zich
op, dat hij probeerde nèt zoo te kijken, zoo vol tintel-vreugdigen wijnroes. Zulke
oogen had-ie nog nooit gezien, ze waren zoo vreemd... 'n moment had-ie ze valsch
en onrein gevonden, en graag zou hij dat gevoel weer terug hebben, om ze van zich
àf te kunnen stooten, - want overal vervolgden ze 'm. Ze lonkten 'm toe, en schitterden
warm-genoegelijk, en dan was d'r weer 'n ernstige, diepe Zaligheid in... de blik van
'n denker, die heeft gevònden! En dat blozende lachgelaat verscheen 'm, omkransd
door kroezig blond... 't vleesch leek vol jeugd-sap en zonder die oogen... zou 't
kinderlijk zijn. Dan voelde-n-ie plots den harden kroesbaard aan z'n lippen en schrok.
Wa t o v e r k w à m 'm t o c h ?
Dan werkte 'n volgend moment in 'm nà: de bange indruk van de nachtprocessie:
de juichende muziek met de eentonig ploffende trommen en de lichte straat met de
flikkerende keerskens, de lichtblanke vensters met neergelaten gordijnen, en de
menschen: knielend in de modderige nachtstraat. O, wat waren ze te beklagen, die
stommelingen, die hun nachtrust opofferden om 'n paar volksvergiftigers te zien
voorbijwandelen! Hoe bestònd 't, in de negentiende eeuw, in Europa, dat menschen
zich op den grond wierpen voor ménschen? Hij zag ze weer liggen in de modder;
scheen niet de verstomping van hun biddende gelaten? Hoe lang, hoe eeuwig lang,
zou 't nog duren, eer die beklagenswaardige pilaar-kussers, die stomme
afgodendienaars, zich oprichtten uit hun verslaving, en zelfbewust voelden, dat alleen
in 't socialisme menschenheil ligt? Hij had zoo'n medelijden met die onwetenden,
en hij meende, dat dit médelijden hem telkens zoo deed soezen, vond in z'n loomheid
slechts overweldigenden weemoed.
'n Oogenblik was hij voldaan, nu eindelijk 'n oorzaak gevonden te hebben, maar
lang duurde 't niet; want zelfs de gedachte, dat hij tegenover die arme slokkers z'n
plicht zou doen, - de partij zou-die aanzette tot vuriger propaganda, 't leek goddome
wel of die kerels maften! - zelfs 't aureool van volksbevrijder, dat ie meende te zien
om z'n eigen hoofd, was niet in staat hem op te wekken. Troosteloos traag woelden
z'n gedachten, gedempt golfden de grijze geluiden om 'm heen, om z'n kop, om z'n
dof-soezenden kop.
Toen-ie eindelijk buiten kwam, was 't wéér opgeklaard. 't Woei, verkwikkend
frisch; ijle wolkjes schoven over den maanbestraalden hemel; velden van koele sterren
flonkerden er tusschen. De nieuwe slijper, Frâäns werd-ie genoemd, liep 'n end met
'm op.
David, wat nuchterder, luchtte z'n hart. Vond Frans 't ook niet verschrikkelijk, die
menschen daar zoo in de modder te zien liggen? Och, Frans vond 't zoo erg niet. Men
moest niet denken dat dat allemaal pilaarbijters waren. D'r waren 'n massa liberalen
tusschen. Ja 't was zoo sterk, dat de rijken onder de liberalen, die allemaal
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ijverden voor de ‘wereldlaike school’, hun kinderen bij de ‘bruurkes’ ter school lieten
gaan. D'r waren wel heel overtuigde socialiesten, die hun kinderen hun eerste
kommune lieten doen. Dat was sleur. Onder de katholieken wàren er zoo veel niet,
die oprecht ‘geloofden’. Neeë, als de sòcialiesten moesten wachten, totdat niemand
meer ter kerke ging, dan moesten ze nog verdùveld lang geduld hebbe.
David vond die manier van redeneeren heel verstandig... voor 'n Belsj. Nou wou-die
'm meteen 's vragen hoe hij dacht over die fijne ridder van 'n vakvereenigingsleider,
die 't in 't openbaar met 'n meid hield, ongezjeneerd met t'r rondree' in 'n open bakkie.
- Och, wat zal 'k oe zegghe’ vond Frans. Schoon wat 't niet, daarmee was-ie
t'akkoord... moar men moest toch niet denken, als dat de meeste Bondsleden doar...
enfin, ge wet... aanstoot aan namen. Zij verlàngden niet, dat hunne leiders engelen
ofte heilighen waren, ze waren zelf ook mengschen, en konden heel goed begrijpen
dat 'ne mengsch er 's ‘oit den bând spron-ch’. Er werd natuurlijk wel over geklapt,
maar 't stond de propagânde toch niet zoo in d'n wegh als David dacht... in g'heel of
ten diele niet’.
David moest 'm gelijk geven. Waar nog zoo bedroevend veel menschen in de drek
kropen voor 'n pastoor in 'n wit hemd, daar mocht men blij zijn, kerels te vinden, die
zich voor de vrijmaking van de arbeiers wilden opofferen. 't Ging niet aan, de lui,
die je met veel moeite in 'n vakvereeniging had gehaald, nu maar direkt mit allerlei
idealen op 't lijf te vallen, door ze te spreken over geheelonthouding en wat daarmee
samenhangt. Je joeg d'r de kerels de schrik mee op 't lijf. Ze begrèpen je tòch niet. 't
Moest langzamerhànd komen, geleidelijk, van-zelf. Dat je de menschen zoo maar
kon òmtooveren, was 'n sprookje. Haal ze in de organisatie, leer ze de klassestrijd
begrijpen, de rest moet met de jaren komen. In de Hollansche Partij, met z'n groot
gehalte aan ‘intellektueelen’ werd, - dit merkte David nu op eens - veel te veel mit
die soort dinge geschermd, vooral in Amsterdam. Wou Frans gelooven, dat ze je mit
de vinger nawijzen, als ze je achter 'n potje bier zien zitten? Nee hoor, hier in
Antwerpen had-ie geleerd, dat je 'n heel goed partijgenoot kon zijn, al drònk je 's 'n
pintje. Geheel onthouding, viggetariër zijn, rein-leven, heel mooi voor hoogstaande
mensche, schoolmeesters en zoo, maar 't was glad verkeerd, je alles te ontzeggen, as
je lichaam soms naar prikkels vroeg. Nee hoor, hier in Antwerpen waren de lui
joviaalder; h i e r moest je je teminste niet schame, as je soms 's zin had 'n schuine
mop te vertellen. Niet dat hij dat zoo plezierig vond, of 't zoo dikwels dee, maar juist
daaròm moest 't iemand niet voor 'n doodzonde angerekend worde, às je 't 's dee.
En David zag weer vòòr zich: 't roodsappige gelaat van den beeldhouwer, met den
kroezenden baard. O, nu begreep-ie ze beter,
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de lichtlachende oogen, de tintel-lachende, in roes juichende blauwe sater-kijkers,
en nù wist-ie ook hoe 't kwàm, dat ze zoo'n indruk op 'm hadden gemaakt, en hem
overal bij-bleven. Was 't niet 'n vòòr-voelen van de waarheid, die eindelijk in 'm
door-brak, die lang had geweifeld en dikwels gekeerd was, maar nu vol en
gelukbrengend, deel van 'm was geworden? O vreugde, hij wist 't nu, plots, maar
voor goed, hij had 't in zich als 'n eigen tikkend horloge, als 'n lief boek, 'n pak
chokola; 't was iets bewegends, liefelijks, zoets;... uit die blauwe genots-oogen
tintel-lichtte, edel en lokkend, 't volle heerlijke leven, 't blije ongedwongen,
ongebònden uitleven van ziel en zinnen, juichend overgegeven, niet meer vreezend
de tuchtiging van 'n valsche moraal, die gemaakt was misschien voor hoogstaande
menschen, maar niet voor hem. Hij wàs nu eenmaal niet voor zedepreeker in den
wieg gelegd, hij stond nu eenmaal niet zoo hoog, maar daar treurde-ie niet om: O
nee! Want nu ging-ie blij genieten, wat ie lang had ontbeerd, en wat die anderen
nooit meer kregen.
Wat bedoel je eigelijk Davidje? Weet je 't zelf wel? Dat vroeg-ie 'n oogenblik
later...
Of-ie 't zelf wist? Nee, niet heelemaal, maar toch begreep-ie d'r veel van:... 'n
Golving van dik-Vlaamsche bewoordingen kolkte om 'm heen; 'n lollende zang drong
kloppend in z'n ooren, en voor z'n oogen bewogen op laaienden vlammengrond rooie
lachkoppen, met open-trillende neusvleugels, en schitterende plezier-oogen.
Hij zou naar ze toe gaan, naar de Vlaamsche makkers, en van ze leeren: 't andere,
joviale, uitbulderende lachleven. Van àvond nog zou-die gaan. Hij zou zich onder
hen werpen als 'n nieuwe guitige kameraad, en genieten mèt hen onbeschaamd: naakt
onder de naakten. En voortaan zou-die leven met donkeren blos op z'n kaken, en op
z'n lippen breed-gullen lach... lach van genot, maar lach ook van spot, bijtenden spot
en schimpend medelijen voor de arme stumpers met water-en-melk in d'r aderen, die
door 't leven slabakten met strakke tronies. Kijk toe, kijk toe! hoe ze daar gingen,
die slappe strompelaars, die makke blauwkousen, schijnheilige jongejuffrouwen,
mummelende ouwe-hoeren. Te làng had-ie zich, al was 't twijfelend, een van de
hunnen genoemd. Wech nu van z'n blikken weken ze; hij keek ze kapot, hij trapte
ze voort, en lachte ze schaterend na... En vrij, warm van blij bloed, en van verlangen
losvoetig, huppeldanste hij juichend tegemoet: de laaiende vreugdevuurgloeden die
lokten, daar dichtbij-zoet.
Lena had den heelen dag voor zich heen gepeinsd. Zou er nu 'n einde komen aan d'r
kluizenaarsleven? Ze was die Madam Izakson zoo dankbaar, dat ze hààr ook 's
uitgenoodigd had. Ze verlangde er zoo naar, eens te spreken met 'n fijn-beschaafde
vrouw. Niet
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dat ze bang was, ook maar iets van de ruwheid over te nemen, van ‘die vrouwen
hier’. D'r afschuw zat er te diep in, de indrukken die ze in de eerste weken, versch
en vreemd tegenover ze staande, gekregen had, verloor ze zoo spoedig niet. Ze kon
best begrijpen, dat 'n ander volk 'n andere manier van leven had. Hààr opvattingen
zouden hier òòk wel heel vreemd worden gevonden. Daarom leek 't haar
onrechtvaardig, zich in haar oordeel zoo maar op eerste indrukken te verlaten, en
toen ze wat kalmer was geworden, had ze getracht ernstig over 't ‘leven-hier’ na te
denken. Maar haar gedachten konden in haar opvattingen geen verandering brengen...
'n Vrouw moest vròuw blijven. Wezens die in 'n kroeg bier gingen zuipen, spraken
met grove mannestemmen, piesten midden op de straat... dat wàren geen vrouwen...
Nee, Lena was geen ‘vrouw voor hier’, daar liet ze zich niet afbrengen. Koppig hield
ze d'r aan vast, en dikwels was dit eene zinnetje alles, wat ze antwoordde op David's
opsnijderijen... Als ie d'r bewijzen kon, dat ze verkeerd had gezien... goed... dan zou
ze 'm gelijk geven, maar niet eerder...
Nu zou ze weer 's in aanraking komen met 'n beschaafde vrouw, met wie ze kon
uitspreken... een met 'n eigen gedachteleven. Als David nu maar vrède met d'r hield...
hij hield 't met de meeste menschen niet lang uit... Ze hoorde 't 'm nog zòò zeggen:
Al mot 'k met de heele wereld overhoop legge... ik flap mijn meening d'r overal uit...
of 'k over 'n persoon goed denk of kwààd, dat is mijn 't zelfde... ik zeg 't 'm ronduit
in z'n smoel... mijn overtuiging is me alles... En inderdaad, hij làg met de heele wereld
overhoop... Zelfs met z'n eigen vader hadt-ie gebroken... ze had alle moeite gedaan,
om 'm terug te houden... maar 't was onmogelijk...; dat-ie de kindere niet wou late
besnije... dat was z'n recht... en hij had groot gelijk,... maar voor wat diende 't, 't
overal rond te bazuinen... waarom moest-ie 't honderdmaal an z'n vader zeggen? Hij
kon toch wel vooruit weten, dat 'n ouderwetsch mensch 'm tòch niet zou begrijpen?...
Wie had 'r per slot van rekening de last van? Zij, en nog 's zij:... David was de heele
dag op de winkel... maar zij zat thuis, en hààr was de ouwe man ieder oogenblik 't
hoofd vol komen kletsen... Ze had niks gezegd... vond 't billijk, dat zij leed voor zijn
overtuiging... op geen een tooneel was ooit vertoond, wat zij had geleden. Op 't laatst
moèst ze 't 'm wel zegge... 't werd d'r te machtig... Toen had-ie 't uitgemaakt... op z'n
gewone geweld-dadige manier... Van smoessies hield-ie niet... as de ouwe man weer
'n voet over de drempel zette, zou ie 'm de deur uitsmijten, kort en goed... De vader
had zich nooit weer vertoond, maar van tijd tot tijd kwamen er brieven van hem,
gekrabbeld met beverige ouwe-manne-hand, vol joodsch-felle vervloekingen over
den afvalligen zoon, en
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z'n vrouw die 'm sterkte in z'n ‘risjes’; aan vloeken geloofde ze niet, maar toch... als,
kort na 't ontvangen van 'n brief, ze zich in d'r vinger sneed, of 'n kind viel... dan zei
'n vage stem in haar: ‘Dat heeft je schoonvader je gevloekt’... Waarom sloot-ie toch
geen vrede met de ouwe?... Over dat niet-besnijen was-ie nu allang heen, wàt graag
zou-die z'n kleinkindere 's zien, hij verlangde alleen dat David 't eerste woord sprak...
Maar die wilde d'r niks van weten... Wat had-ie met die ouwe vent van noodig?
Had-ie misschien wat an 'm te danken? Ja, z'n vervloekte geilheid, z'n heet vleesch...
maar daar was-ie 'm niks erkentelijk voor... As hij òòk 's rondliep, oud voor z'n tijd,
met 'n paar krukken, en loopende oogen, halfblind, rot - heelemaal op van 't uitgaan
en 't pierewaaie,... dàn zou-die zegge: ‘Heb dank, o fader!...’ niet eerder.
Nu was Lena maar bang dat-ie 'r wat op zou vinden, om ook met d'r nieuwe vriendin
ruzie te maken... en hààr te verbieden, natuurlijk, ‘nog langer met dat krepuul om te
gaan...’ Hij hàd d'r immers al hàlf-meschoghe gevonden... Zoo had-ie d'r in
Amsterdam ook van 'n deel van de buitenwereld afgesloten... Hier zou zoo iets nòg
verschrikkelijker zijn...
'n Ongeduldig verlangen beving haar nu:... dan toch maar 's één enkel maal met
d'r gesproken te hebben... niet meer... Zou d'r 'n briefje voor d'r komen... zoo'n fijn
zacht-blauw briefje... voor haar alléén nu,... net zoo'n briefje as Daved had ontfange?...
Was de brievebesteller nog niet in de straat? Even kijken; ja, daar kwam-ie, met z'n
hooge hoekige pet en de vierkante tasch voor z'n buik... aan de overkant smeet-ie 'n
brief in de deuropening, ging verder... voorbij... Zou die vent zich vergist hebben...
brief achtergehouden?...
Ze ging weer aan 't werk, maar ze kon niets àf krijgen: Bij 't minste geluid schrok
ze op, en snelde met kloppend hart naar de voordeur... kwàm 'r dan niets? Of zou ze
zich verbèèld hebben, dat-'r iets in de bus was gegooid... Ze hoorde de geluiden van
de menschen die op straat passeerden... Luisterde ze dan zòò scherp...? Er moest toch
iets komen, ze had 'r 'n voorgevoel van:... de lucht om d'r heen deed 't d'r beklemmend
weten... d'r moest iets komen... Tot 'n buurvrouw onverwacht de deur opende, en
binnekwam... Ze schaamde zich... zou die op d'r gezicht kunnen zien, dat ze zoo
kinderachtig stond te wachten... hoopte op iets dat 'r zou verlossen...? Dan liep ze
maar gauw even de straat op, om zich den schijn te geven dat ze juist uitging voor
'n ‘kommissie’... Maar dat hielp niks... de vrouw had 't tòch gezien: ze had 'r zoo
spottend aangekeken... En als ze weer terugkwam, en zag twee breed-vette vrouwen
met malkanderen staan redeneeren... dan was't over hààr... over die ‘zottin, die geen
minuut op d'r stoel kost blijve zitte’... Dat maakte d'r nòg
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zenuwachtiger... ze voelde dat de twee goedmoedige dikke wijven d'r nà-wezen als
ze ademloos de trap opklom... en dat ze lachten achter d'r rug... Dan ging ze stil verslagen in d'r keukentje zitten, de voeten op 'n sport van den stoel, handen in den
schoot gevouwen... vàst-besloten nu, kalm te blijven, geen onwillekeurige bewegingen
te maken...
Maar alles popelde in haar... en ze kreeg buikkramp en huiverde... Dan verbeeldde
ze zich, dat 't jongste kindje binnen op z'n pootje zat te kluiven... en dan had ze weer
'n reden om òp te staan... maar 't bleek inbeelding: broertje lag rustig te slapen... en
ze zei: zie je nou wel?... dat was wèèr 'n beweging zonder dat je 't wilde... je bent je
zelf niet-meer meester... je zenuwen spelen met je, doen wat zij willen... Nou, vooruit
dan maar, 't was toch ook geen schande zenuwachtig te zijn, als je iets verwachtte...
Wàt verwachtte ze dan in 's hemelsnaam? 't Briefje van Madame Izakson?... Nee,
daar zou ze zich niet zoo druk om maken,... ze verwachtte mèèr... er zou iets groots
komen, o ze wist 't nu zoo zeker... Manuel vroeg d'r wat... ze merkte 't niet... wèèr
was 'n brievenbesteller voorbij gegaan... zonder wat te brengen... 't kwàm maar niet...
Maar ze glimlachte heel-even... dat was niet erg... dan kwam 't 'n volgend maal vàst...
hooger dan de lippen zou 't water niet stijgen... En was 't nu niet tot de lippen?... Was
d'r één in die groote stad... in die wemelende stad met z'n onafzienbare dakenmassa...
die zòo angstig, - zoo fijn-luisterend, - op verlossing zat te wachten als zij?... Nee
hoor, de volgende post zou zeker verlossing brengen: 'n heel blije tijding, die d'r
hielp uit d'r verdriet, voor àl-tijd... Ze stelde zich voor - een brievenbesteller...
vierkante envelop in z'n hand, lorgnet op z'n rooien neus... vergelijkend in op- en
neergaan van kop met hooghoekige pet: 't nummer op 't adres... en 't nummer op d'r
deur... - ‘Peereboom, ies dat 'ier?’... - Hè, was-ie daar niet?... - Ze voelde 'm door de
deur heen... snelde naar voren... niets!... Of - zouden de buren 't briefje misschien
gehouden hebben... niet wetend dat 'r zulk 'n schat in stak...?
Eindelijk hoorde ze David de trap op-bolderen... en schrok: wat zou-die zeggen
van d'r gezicht... waar je de onrust en de verwachting op kon lezen?... En opeens
begon ze heel druk te redeneeren met Manuel...
- Lena, zorg dat 'k gauw wat te ete krijg, 'k mot vanavond na 'n fergadering... 'n
heele belangrijke,... 'n propaganda-uitstap in de achterbuurte... kan 't onmogelijk
verzuime...
Alwèèr? dacht Lena.
- Hoe is Manuel van daag geweest... het-ie weer de beest uitgehange?... Goed
opgepast?... zoo,... kom dan 's hier beste jonge... as je zoo zoet bint geweest...
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- D'r is nog niks gekomme van Madam Izakson.
... Dan heb 'k wat voor je meegebracht... hier... wat zeg je nou? Is dat geen lekkere
chokkolat... eh! Zà-de-gà 'n wais manneke1)?... En hoe staat 't met mijn andere zoon...
Slaapt-ie... nò, dan zal 'k 'm maar mitrust late... En hoe is 't met jòu gegaan vandaag.
Moe? Lààt dat ferfloekte gewerk toch, 't wordt toch weer vuil... je bint d'r pozitief
te zwak voor... Nee, nee, ik wil 't niet hebbe... Weet je wat?... geef me 's pen en inkt...
zoo... we zalle d'r nou maar in een door 'n end an make...
Met dikke klad-letters schreef David:
Wo r d t g e v r a a g d 'n d e f t i g e w e r k s t e r v o o r h a l v e d a g e n .
H o o g l o o n . S c h r i j v e n D.P. b u r e e l v a n d e z e g a z e t .
- Zie zoo, nou 's zien wat 'r op kòmt. Dan krijg jij ook 's 'n beetje frijheid...
- 'n D e f t i g e werkster?
- Ja zeker, ‘deftig’... hè-je weer wat an te merreke? Dat zègge ze hier nou zoo.
Maar daar zijn ze hier niet minder om... in geheel of ten deele niet, zulle!... komt 't
niet op 't zelfde neer of je zegt 'n ‘knappe’ werkster of 'n ‘deftige’ werkster? Bi-je
daar soms minder mensch om? O, ik dàcht soms. Nou, dat papiertje neem ik strak
mee de weg uit; morgen staat 't in de ‘Nief Gazet’,... o, 't aangeweze blad voor zulke
zaken... en overmorrege ga jij met de kindere naar 't bureel de brieve hale... Ziezoo,
dat zaakie hebbe we alweer opgeknapt... Ja, 'k kan dat daar zien, dat me eenige vrouw
die 'k op de wije wereld heb, zich dòòdwerkt... daar mot je mijn nèt voor hebbe!
- Wat zal 'k bij 't brood hale...
- Och maak je niet druk, ga nou mar niet de straat-op... Zalle we 's 'n keer nìks bij
't brood hebbe, sjat me wat!... Weet-je wat? Hier hé-je ‘'n 'alf frengeske’2)... neem d'r
mar wat foor vanavond... foor jou en de kindere...
'n Oud vettig fietspetje op, z'n zijden halsdoek los om, broekspijpen opgeslagen...
zoo liep David dien avond uit. Nu zou-die 's joviaal en kameraadschappelijk omgaan,
met de ‘Vlomsche’ partijgenooten...
Z'n woeste, heete gedachten van vòòr 't eten kon-die echter niet terugvinden. Z'n
hoofd werkte trager:... 'n paar dik besmeerde boterhammen, 'n portie
lekker-opgebakken aardappelen, twee koppen melkchokola - hadden z'n maag
verzwaard - hij voelde 't liggen -

1) Zoet kind.
2) Halve frank.
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en z'n denken was slapen gegaan... Wèl was-ie verhit, en hij vond den helder-frisschen
wind 'n beetje naar... Enfin dat zou-die wel wechloopen...
De Offerandestraat lag donker-glibberig vòòr 'm; kleine plasjes tusschen de beslijkte
keien vormden gelig-belichte modder-spiegels, waarin de wind soms 'n rimpelige
vore brak... Om de lantarens waren grijnzerig-gele lichtvlekken, schemercirkels...
aan de grenzen door modder spatterig opgeslorpt.
Kroegdeuren zag je soms luchtig open-draaien - even werd je zinken toog gewaar,
waar-tegen leunden goed-ronde gasten, hand aan 't oor van d'r pint - dan draaide deur
weer toe met 'n dompige bons op 't kussen.
Roode lantarens lokten hier en daar; somber was hun weerkaatsing: dof bloedrood
in 't gelige spelende modder-lichtleven.
Langzaam-aan slenterden de donker-gekleede jonges met donkerblauwe lakensche
petten, sigaretten rollend, voort, - en half nààst, half àchter ze, de breed-geheupte
meiden, in glimmig zwarte voorschoten, roomgele doekjes en hooge vuil-blonde
haartorens, waaronder schemerde 't opvulsel zwart. D'r opgebolde heupen wiegden
in 't waggelend gaan heen en weer, en uit d'r koppen puilden de donkere oogen
glim-loerend, zonder lid, onbeweeglijk lokstarend als slange-oogen. Als d'r een
voorbij was, wasemde er plots 'n vetwarme amandelgeur uit d'r vleesch...
De stroom schoof traag voort over de gladde trottoirs, en wierp zich in de
verblindend lichte poorten der danszalen, waar schitterden rood-blauw geslepen
draai-schijven, met platte facetten, door spiegels spring-lichtend weerkaatst. Draaiden
soms open de dubbele deuren, sloeg naar buiten 'n golf van zoem-schetterende
walsmuziek, - en in de blindend lichte, spiegel-gladde zaal, zag je 'n eindelooze kring
van paren in dichte omarming, wentelend rond met stijf gezwaai van zwarte rokken.
David voelde 'n verwachtingshitte door al z'n leden koken, en met geweld schudde
de muziek alle slaperigheid van hem. Koortsgloed kwam op z'n wangen en gretig,
oogen wijd open, snoof hij lucht op. Trotsche gedachten in dronkene verwarring
pakten zich samen, drukkend tegen z'n voorhoofd en z'n weeke slapen pijnlijk, z'n
neusgaten gingen trillen, z'n mond trok open tot breeden lach en met hoofd zachtjes
schuddend, neuriede hij de dans-wijsjes luid mede.
Vele danspaleizen openden hun verblindend-lichte poorten. Uit sommigen zag je
de meiden en jonges weerkomen, schuddend-slenterig, de meid met d'r
voorover-hellenden haar-tol die d'r slange-oogen beschaduwde, aan den arm van
‘heuren vengt’ nu, van 't dansen hijgend verhit. Enkelen laveerden de straat over
naar banketbakkers-winkels met miezerig-grauwe étalages - door 't schreeuwende
licht van de wellustpaleizen overstemd, - en daar
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slokten ze lange moten van 'n bruine podding op, - het taaie, zalvige goedje kleefde
aan tanden en vingers.
Uit het juichend heldere licht nu, trad David in 'n smallere dwarsstraat, afstootend
somber; de keien waren er koud-bemodderd, en hij merkte nu, dat de Danshuizenstraat
heet had gegloeid. 'n Ontmoedigend-kille wind woei 'm tegen. De woningen waren
er laag, de kroegjes stonden er brutaal open. Groote bierglazen, met òvervloeiende
schuimkuiven, waren grof op de ruiten gekladschilderd. Hier en daar zag je er aan
'n tafeltje 'n paar zitten, die hartstochtelijk kaart speelden, haren verward; d' een den
ander vorschend starend in de oogen, van uit hoog-geheven hand plots neer-flappend,
op 'n versleten stukje vloerkleed, de vettige rood-en-zwart bevlokte speelkaarten.
Neuzen tegen 't venster gedrukt, stonden havelooze kinderen, met bloote blonde
koppen, toe te zien.
'n Walchelijke rotte-visch-stank dwalmde uit een der huizen. 't Was 'n
sparig-verlichte winkel: 'n hol lokaal, met grauwe wanden; er stond niets als 'n
toonbank, waarvan de verf was versleten. Daar kochten uitgedroogde schonkige
wijven, met half-zwangere buiken: gedroogde visch van 'n vette winkelierster, met
brutaal-zwarte oogen, en in d'r nat-zwarte haar vergulde kammen gedrukt.
Het smalle hobbelige straatje, donker bijna, voerde naar 'n hol, eenzaam plein. In
't half donker effen zwart, kwam aangezwaaid 'n dronken kerel. 'n Breede vrouw
hing aan z'n arm, trachtte met vol gewicht van d'r lijf 'm in balans te houden, als z'n
uitgemergelde gestalte dreigde over te slaan. Ze kwamen aan den rand van 'n trottoir
in 't glim-gelige lichtveld van 'n lantaren. De man had gerimpeld stoppel-gezicht.
Z'n bemodderde klak zat scheef op z'n haren, 't voorhoofd was in denktrek, de oogen
stonden oolijk-waterig; 'n kort steenen pijpje hing tusschen z'n tanden, kop omgekeerd,
steel spatterig bemorst door natten knevel, lodderde mee in z'n zwaai-gang. De vrouw
liet 'm los, en hij greep den lantarenpaal, kwakkelend op onzekere beenen... Vrouw
deed d'r hand onder opgetipten rok, hurkte neer, één been op trottoirband, hield vóór
en achter d'r rokken van 't lijf en piste ruischend in 'n plas. De vent, dommelijk
lachend, liet de pijp vallen, die brak in blanke scherven; en geleund tegen lantaren
uit alle macht, pet nòg schuiner geschoven, streelde de vrouw op d'r wangen, met
rug van z'n morsige hand. Damp wolkte van onder 't wijf. Verlaten lag 't holle,
sombere plein.
David steeg 'n heete walging naar 't duizelende hoofd.
Stil sloop 'n zwarte kat langs den huizenkant, voetje voor voetje, staart in 'n flauwe
bocht omlaag; en z'n harige huid voelde David strijken langs z'n teere slapen, huiverig
wee...
Zwak getoeter, kort-afgestooten, kinkte uit 'n zijstraat, en 'n vent met korten jekker,
dof-glanzende beenbeschermers, vierkante pet-
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klep, stapte 't plein op, hoorn aan lippen; droeg 'n zwaar pak kranten. Vallen liet-ie
de toeter, die in eens stilhing aan 'n koord om z'n hals; zette beide handen aan mond
en galmde:
- Dè... Gazet van van Aantwarrepe;... leest... de verschrrrikkelaike mòòrd... bloodig
messen gevecht... van Mortsel... - vier slachtoffers... Dè... Gazet van Aantwarrepe.
- leest... de verschrikkelijke moorrrd... toe-toe-toe... toe-oe...
Haastig stapte de vent 't plein rond, in 't voorbij-gaan bladen afgevend en centen
aannemend... Uit ieder huis kwamen drie, vier vrouwen, haren langs 't hoofd
waaiend... liepen den leurder achterna, bestòrmden 'm, hielden 'm vast soms met
gestrekte armen, als bracht hij schatten, en keerden langzaam weer, met half
verkreukte krant in d'r vuist gegrepen; twee bleven staan onder 'n lantaren en trachtten
te lezen 't door eigen kop beschaduwde papier.
De vent stapte gretig 'n andere straat in, toeterend en dan weer uitgalmend de
‘verschrikkelaike moorrd,’ met rollende r's en triestigdiepe stem...
De duistere smalle straatjes, de luguber-walgelijke pis-scène waren koel op David
geslagen, hadden gedreven de opgaande gezangen van koortsige levenslust uit hem.
Ontmoedigd, verschrikt, was-ie door de morsige krot-ellende geslopen.
Nu zwol plots in hem 'n hevige toorn, die klopte kokend door z'n slapen. Zoemende
geluidsgolven kolkten om z'n kop en braken in z'n rol-tuitende ooren. En treiterend
klonk in de verte de languit-gehaalde galmstem van den krantenleurder. Wat hadden
de menschen gretig gegrepen, elkaar bijna uit de hand gescheurd: 't giftige
duivelsblaadje, hùnkerend naar 't bloedige moordbericht!... 'n Paar bezopen
verworpelingen, onontwikkelde boeren, van geslacht op geslacht dom-gehouden en
bijgeloovig gemaakt door niet-begrijpende dienaars van de zwarte papenhorde, die
rouw-somber drukte op 't heele lànd, - 'n paar stomme dutsen hadden bloed gewild
in hun dronkenschap, zooals 'n speelsch kind zoet-goed wenscht, en ze hadden hun
lierenaars getrokken en rond gezwierd; en gezien: bloed. En 't opgesmukte verhaal
van hun demonische vechtdorst, lieten hun listige beheerschers in den zwarten rok
nu dienen als lokmiddel voor hun steedsche lot-genooten die, verre nog van
solidariteitsgevoel, er met bevende grijpklauwen op aanvielen, en mèt 't verhaal van
broederbloed, sleepten in hun huis: 'n uitgelezen verzameling van met koele
geslepenheid verzonnen leugens, er op berekend, hun eenvoudige zielen te omvatten,
te veroveren, omnevelen... O! hij zag ze zitten aan hun ontverfde tafels, onder hun
schemerende lampen, gebogen over de bladen, door-spellend kolom na kolom, gesteld
in kinderachtig-onbeholpen schijnende leugentaal, die hun bezielde en gloed ontstak
in hun moede oogen, gloed waarachter broedde fanatieke haat; bijgeloovige afschuw
hield ze
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terug van hun strijdende mede-arbeiders, suggereerde hun onmenschelijk-koude spot,
op organisaties die ze nooit gezien hadden en nooit begrepen... Zoo werden dag aan
dag de papenblaadjes huiverend gelezen, hielden de werkmenschen terug van verzet,
en bestendigden den toestand van stompe berusting, berusting die soms inééns opging
in zuiperswaanzin of wellustige moordzucht, en zoo stof leverde voor nieuwe,
schreeuwende loktitels...
Nog toeterde de krante-vent ver-wech...
En in z'n verbeelding zag David grijnzen achter iedere deur van
arbeiders-woonkamer: 't volle baardlooze gelaat van 'n paap, en in al die tronies
loenschten oogen, waaruit lichtte groene helleglans, en op al dat roode, haarlooze
vleesch rimpelde ònder-menschelijke grijns...
Was dàt nu 't lustige volle leven, dat hij vermoed had achter de rijk-lichtende
danspaleizen?
David liep de straat uit, - en stond in eens voor de poort van 't Volkshuis. Vanaf
't balkon wapperde 'n vlag, 'n rooie scheen 't, maar besmookt en groezelig, zooals 't
heele buurtje,... niet: kersrood, gevend helder-bloeiende vreugdige hoop.
't Was maar 'n smal huisje, één venster breed, en heel boven op den top, half
verschemerd in 't donker, stond 'n stok die droeg 'n lompe vrijheidsmuts.
Aan iedere zijde van 't gebouwtje 'n kroeg, laag en breed-uit;... gek!... 't scheen
David, dat die twee kroegen z i c h w i l d e n v e r e e n i g e n , z i c h b e w o g e n
n a a r e l k a a r t o e ... e n p e r s t e n s a m e n 't s c h r i e l - s m a l l e Vo l k s h u i s ...
Maar er voor was 'n opeengepakte menschenkluit in voortdùrende golving, stoof
soms uiteen met benauwend gedrang op de trottoirs, wanneer 'n tràm er razend
doorheen-sneed.
Een sterke groep muzikanten kwam uit 't smalle poortje, blinkende instrumenten
tegen zwarte kleeren; de menschen weken opzij, de muzikanten stelden zich op. Toen
ontstak men aan alle kanten koperen petrol-fakkels, en op de gelaten der bewegende
mannen danste plots 'n rosse gloed; de fakkeldragers stelden zich op, spontaan, en
marcheerden tot voor de muzikanten. 'n Ongeduldige roffel klonk van 'n
strakgespannen trom. Mannen met brandende kaarsen liepen rond, de luchtige vlam
met d'r volle hand voorzichtig beschermend, en ze verlichtten plotseling: feestelijk
wit schijnende transperanten, waarop met groote blokletters stonden korte gezegden:
‘De Socialisten komen’, ‘Weg met de Bloedwet’, ‘Leve het Algemeen Stemrecht’.
In hun doorschijnende, plechtige lichtuitstraling, deden ze David denken aan... ja,
aan wat ook weer?... aan de neergelaten gordijnen, toen de nachtprocessie voorbijtrok.
Iemand stak 'm 'n hand toe. 't Was Frans, de slijper, met 'n gloed-nieuwen hoed
op en 'n strakwit boord. Op z'n beschaafd gelaat lichtte de rossige weerschijn van de
fakkels.
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- Ehwel Peir'boom, 'oe ies't jonge, kom-d' oek 's zien? Elvier, 'ier 'edde Ghezel
Peir'boom van 'olland, Ghezel Peir'boom, m'n waif.
Uit de verward-donkere menschenklit kwam nu ook de zwarte hypnotiseur, dien
David zich van z'n voordracht herinnerde.
- M'n noam ies Delville. Hoe ies 't, kom-de oek 's zien? Ik moet oe nog wèl m'n
kompliment moake voor à schoonen dieskoers.
En telkens kwamen anderen uit de massa, onbekenden, mannen en jonges, in
strakgespannen boezeroens, en staken 'm zware, vereelte pooten toe, eenvoudig
zeggend: ‘Maekker’.
Dàt beviel David: 't klonk 'm zoet in d' ooren. Zoo behòòrden partijgenooten met
elkaar om te gaan. En dan, wat was-ie toch gauw bekend... 'n populaire held voelde
hij zich.
Wat afgezonderd van de massa, in de dwarsstraat stonden eenzaam: Makkie en
z'n vrouw, Mie Barrikade, en an d'r arm hing roodharige ‘Gezel Gijs’.
- Welkom! kraste Makkie's stem. En:
- Zoo, zoo, heeft u 't ook eens gewaagd, dàt heeft lang geduurd, voegde z'n vrouw
er bij.
Dejongh, heelemaal scheef, boven alle anderen uitstekend, kwam ook aangesjokt.
- Partijgenoot Peereboom? geloof ik. Mijn naam is Dejongh.
'n Hollander. Dàt was plezierig. Ging-die ook mee in de stoet? Nou, dat wist
Dejongh nog niet. 't Was zoo 'n smerig buurtje. Nee hoor, hij geloofde, dat 't daar
niks pluis was... Zou je nou denken dat-ie 'n paar weken geleden, gezel Verkerken
stomdronken in dat straatje had gevonden?
David vond 't vanavond echter niet plezierig, te roddelen. Hij had 'r behoefte aan,
de Partij te voelen als één vast geheel. Of Verkerken hier in de buurt was? Hij kon
zich die man nou heelemaal niet meer voorstellen.
- Nou, as je over de duvel spreekt, dan trap je-n-'m op ze staart, hè? Daar gaat-ie.
De reporter, met z'n warrigen baard, ingevallen wangen en koortsoogen, wandelde
voorbij.
- Gezellé! op rijen asteblieft... Allé-nà ghezellé-é... zoo schreeuwde z'n schorre
stem.
En David zag regelmatige, rechte rijen zich vormen, met gelijke tusschen-afstanden.
Mannen met glimmende bandelieren scheef over borst, namen de schuddende
transparanten, die hingen op lange stokken, en plaatsten zich hier en daar in den stoet.
- Allé, gij daar met ouwen clairon, blaast 'ne keer taptoe astebleeft!
En daar schetterde de trompet: tétététê... ta, tétététê... ta, têtêtêtê... tà... Frans bromde
mee: Rotte petatte, rotte petatte...
't Werkte op David als krijgsmuziek. Hij begon geestdriftig te beven. O, nu zouden
ze gaan, over 'n minuut, de sombere straatjes
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in, en d'r verstompte bevolking opwekken uit d'r dommel! Vóór hem schitterden
kopere' instrumenten, om 'm heen overal waaide van de toortsen rosse gloed, kleurde
rood de gezichten der mannen, werd door de spelende oogen helder weerkaatst. En
achter hem, tot heel ver in de straat, stond de schaar opgesteld, regelmatig, in
indrukwekkende slagorde. Tusschen de menschen-rijen lichtten verspreid de
schijnend-witte transparanten, feestelijk. ‘Leve het Algemeen Stemrecht’ las David
vlak achter 'm. Naast den stoet jonge mannen, met groote pakken manifesten over
den arm. En daarboven, van 't balkon, de rooie vlag, wapperend... klàpperend... Werd
bij 't dansende licht der fakkels z'n kleur niet frisscher, helderder, vol jeugdige
vreugde?
Vóór 'm maakte de donkere krottenstraat zich zwart open. Even lichtte de
toortse-gloed bij de ingang.
David keek de duisternis in. Hoorde hij de armenbuurt niet klagen, steunen?...
Daar roffelden brutale trommels scherp op in de straat.
- Vooruit! schreeuwde Verkerken.
En met plotseling machtig gedreun van voeten op keien, wierp de stoet zich 't
smalle straatje in. Vóór hem, zag David schouders rytmisch bewegen op en neer, en
'n rechte rij van loopende beenen. Achter hem dreunde regelmatig gepas. De vensters
van de lage huisjes gingen open. Hier en daar liet 'n mensche-kop zich ros belichten,...
de haren bleven dof-borstelig, bleek...
De jongens gingen alle huizen binnen, lieten geen voorbijganger met rust, dwòngen
de menschen hun manifesten aan te nemen... Sommigen verscheurden ze, zonder ze
in te kijken, zenuwachtig trekkend rimpels om mond.
Plots 'n plof op de groote trom, en daar barstte, kaatsend tegen de wanden der
smalle straat, 'n machtige marsch-muziek. David merkte, hoe de menschen vóór 'm
mekaar 'n arm gaven, en dicht opéén drongen. Heerlijk zwaar dreunden d'r stappen,
snel pasten ze vooruit, door de schetterende muziek gedragen. Midden tusschen de
muzikanten liep 'n man met 'n liervormig instrument, waaraan wapperden vuurrooie
paardestaarten. 't Was 'n soort glas-piano, en met z'n nijdig-zeker hamertje tikte hij
er duvelsch snel 'n tinkelende melodie uit, die gaf aan 't geschetter van 't koper 'n
frisch-en-vol leven. Dat maakte de menschen koel-opgewekt, bracht om hun mond
'n lach... De muziek vertraagde onmerkbaar, 't marschlied maakte 'n overgang; toen
schetterde, voor David onverwacht, de Internationale. En uit volle borst zong hij
mee, oogen half-toe van genot:
Ontwaakt verworpenen der aarde,
Ontwaakt verdoemde' in hongers sfeer!

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

108
Was 't niet goddelijk, geheel in overeenstemming met de verschrikkelijke armenbuurt
waar ze in vuille krotten bijeen kropen, de verworpenen, verdoemden? Plechtig
daalde in David de wijding van 't lied. Nooit had ie 't zoo gevoeld als nu, nooit... En
voor 'm, en achter 'm, en naast 'm trilden diepe menschenstemmen, hoofden werden
omhoog geheven, hoeden huppelden zwart boven de massa. Muziek zweeg. Alleen
de glas-piano tinkelde mee in edele zuiverheid. En de mannestemmen bleven, zwollen,
en vulden de nauwe modderstraat met 'n vol koraal, dat golfde plechtig omhoog en
ruischte breed-statiglijk, als in 'n kerk...
Maar vroolijk werd 't nu, want terwijl de muziek weer schetterde 'n opwekkenden
marsch, die de mannen nieuwe kracht gaf, en de piano-man snel tinkelde; kwamen
uit de dwarsstraten zwermen van meiden, met room-kleurige doekjes, en die gaven
elkaar armen, en dansten naast en vóór de stoet, zich hoog-opgooiend, kleeren
zwierend, woest kankaneerend met schijn van wel-gevormde beenen en witte rokken,
en plots zich werpend in zwermen, dwars tusschen de rijen door, schaterend, en snel
huppelend, omringend de zwarte, dreunende massa met zacht-witte fleur-zwierige
mensch-guirlandes...
- Daar hedde de beere, zei Frâanske
De buurt werd wakker. Uit alle vensters zag men lijven steken. Soms schreeuwde
'n vent handen aan mond.
- Leve de sjossjelieste!’
Maar de meeste kijkers zwegen, bedrukt en onwelwillend. En als de muziek niet
meer klonk, en onder eenvoudig tromgeroffel de stoet verder marcheerde, hoorde
men uit de vensters dreigend fluiten. Soms gleed David bijna uit, over dikke glibberige
vuilnishoopen. Dat gaf 'm dan telkens 'n schrik; en 't hoonend fluiten, dat gierde uit
de krotten, maakte 'm nijdig. Als hun onderdrukkers, hun vergiftigers, voorbij gingen,
dàn staken ze kaarsen aan, maar als hun bevrijders tot ze kwamen, konden ze zich
geen eens stilhouden. Schande, schànde! Hij zwaaide z'n vuist naar boven, maar
Frans hield 'm tegen. Daar kwam toch niks van in'ois.’1) Gelijk had-tie: die menschen
wisten nu eenmaal niet beter.
Hier en daar gingen, in de rooie daken, schuine vensterkens wijd open, en 'n tros
van drie, vier kinderkoppen stak er uit. Kleine knuisjes zwaaiden. Aardig, die
kinderen! vond David. ‘Dà's nà venaant’2) ze konden soms iel viel last gheive zei
Frâänske. Hièld Frans dan niet van kinderen? ‘Dàt zie-de van'ier! lachte z'n vrouw,
toonend grof valsch-schijnend tandvleesch, ‘z'ne kinnekes maakt 'm bai 'nen aandere.’
En Frans schaterde in de fakkelgloed. ‘'t Ies toch nie-waor zekers?’ moest David nu
wel vragen. 't Kwam 'm

1) Dat gaf toch niets.
2) Dat hangt er maar van af.
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zoo ongelooflijk voor. Voorbehoedmiddelen, dat kon-ie begrijpen, dàt was noodig,
hij deed 'r zelf òòk aan, maar zóó iets! Onmogelijk. ‘Vaneighes, schaterde de vrouw
weer, en aan den arm van d'r gebuur hing ze voorover om David goed aan te zien,
‘als 'm mai moar gheruust laat’... En door al die confidenties brutaal geworden, vroeg
David, of ze ‘d'r’ dan niet an dee'... ‘Vàneighes’, Maar zjaloersch was ze niet... Hij
kreeg d'r geen hoogte meer van. Wat 'n raar mengsel waren die lui toch! Zich
opofferen, door modder en vuil de achterbuurten instappen ‘op propagâände,’
idealistisch dus; en thuis in de grootste onzedelijkheid leven, zonder er zelf iets van
te weten... Waren die menschen dan zóó onbewust... had al hun idealisme hun dan
nog niets, geen vleugje, van 'n hoogere moraal gegeven? Maar hadden ze dan wel
besèf van de vuile achterbuurt-ellende, van de dierlijke verstomptheid, waarin ze
licht moesten brengen? ‘Sjossjaliezm, dà's in de polletiek; dà hèt daar nikske nie in
te zien’ legde Frâänske vrijmoedig uit.
Midden op 'n zwart-kil pleintje stond de troep stil. Wat waster an de hand? ‘Ze
ghoan 'n pint paekke’, zei Frâänske. Kom-de ook 's mee?’ Maar David bedankte, hij
dronk nooit 'n druppel alkohol... ‘Wij ook niet, verwonderd antwoordde Frans, ‘den
alkool dat ies zjuust ghelaik kokend lood in àu moàgh’... Maar bier dan?... O, zag
David zóó nauw? Dan was-ie toch heelemaal mis. 'n Goei pint... dâ-gêeft à force,
daar wörde strois1) van. David dronk ze dan zekers alleen maar ‘van den langen
arm’?2) D'n doktoor had 't zelf gezeed, in bier zit ‘ghienen alkool’. Dan koste evengoed
geen petatte3) ete, want dààr werd den alkool van ghemokt... En Frans volgde z'n
vrouw 't stamminéke in.
Op den hoek van de straat stond 'n ouwe zatlap tegen de ‘sjossjelieste’ te betoogen.
Hij had spierwit haar, 'n helder-grijzen puntbaard, 'n kalm eerwaardig gelaat... Maar
hij zwaaide koddigbreed z'n armen door de lucht, en maakte telkens beentje-over.
Als hij weer stond, z'n heupen in lodderige schudding, bracht-ie z'n gekromden
wijsvinger bij z'n oor, boog z'n hoofd wat op-zij, en filosofeerde door z'n neus...
‘De sjossjelieste... dat zaine allemaal smei-eirlappe... Ja!... d e s b r i g a n d s , d e s
c o q u i n s , d e s ... d e s ... p i c k p o c k è t s ... O u ü i ... Leefde van 't blood... njâââ!
en 't zwiet... d e s s u e u r s ... d e l ' o u v r i e r ... D o n n e z - m o i d e s ... d e s ...
njâââ!... d e s stekskes... e t j e ... njâââ! en in ‘d'n Wârker’ zal 't brâände... dees'
naecht... e n c o r e ... njâââ!... c e t t e n u i t ... potverdoeme... C e Te r w a g n e ...
Te r ... Te r ... wâänj... diejen dieke schoele... potverdoeme... z'ne peire... njâââ!...
was'nen âärm sloeber... 'laik 'kiek... njâââ!... 'nen bienhouwer... c h a r c u -

1) dik.
2) (pomp)water.
3) aardappelen.
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t i e r ... potverdoeme... en nàu... njâââ!... ies 'm doktoor... d o c t e u r ... potverdoeme...
raidt per voituur... jâââ!... bloas oit!... mi' kaoet...-oetschoe... wiele,... omdat z'ne
billekes... jâââ!... pòtverdoeme... z'ne billekes... niet zoue zeer doene... pòtverdoeme,
kom boìte... smeirlap... ik zal oe kletse gheive... potdorie... rooi' schoele!...
De man verloor z'n evenwicht, zwaaide slap over de keien, gleed uit,... maar werkte
zich weer op...
- Dat 'm boite komt... n o m d e d j u u ... ik zal 'm gheive... sacrénom... n'n
telloor1)... njâââ!... u n p l a t ... mì gast 'oisnonnekes... dan kan 'm kontengt zain...
zulle!... njâââ!... 'k zal 'm z'nen nèk omwringe... diejen rooi' doktoor... A b a s
l ' I n t e r ... t e r ... njâââ!... I n t e r n a t i o n a l e ... V i v e L e o p ò l ... den... njâââ!...
den Keunink...
En de socialisten, die 'n kring om 'm heen hadden gevormd, schàterden, en klapten
in hun handen.
- 'iel zjuust, Jefke, dàt was 'nen schoonen dieskoers’.
Maar de ouwe smeet z'n hoed in de modder, wees met bevende hand naar z'n grijze
haren, boog z'n kop in peins-houding voorover, wees naar den grond en begon te
zingen, tranen in z'n flauwe oogen, snikken in z'n stem:
Wie recht... njâââ! en wet... l a l o i ... en Vreëede mi-int... njâââ!
Z'ne vorst eert... v i v e den keunink!... en z'n lând...

Hij maakte weer beentje-over, stampte met z'n slappe beenen, en kwam ten slotte in
evenwicht.
... den keu-eu-nink... en z'n lââând...
Neme in 't ordeleger... l ' a r m é e , v i v e l ' a r m é e !... plats...
En houde... moe-oe-diegh... stând.

Toen nam-ie met veel inspanning z'n bemodderden geblutsten hoed, en
schobberdebonkte onzeker 'n donkere dwarsstraat in. David zag'm nog laveeren,
schuin de keien over, glijdend, struikelend van links naar rechts,... tot ie tegen 'n
muur ging staan, z'n rug schurkend.
In de verwarring, verwachtend dat 't nog wel lang zou duren, waren eenige vrouwen
't pleintje overgestoken, en hurkten neer, rokken uitgespreid...
Er werd weer taptoe geblazen, de stoet marcheerde terug, met walmende toortsten
en schetterende muziek, en helder geklinkkank van glaspiano.

1) Schotel.
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Maar David liep lusteloos mee, schuifelend, uit den pas, door volgers op z'n broek
getrapt. En 'n eindje verder stapte-n-ie op-zij. Hij kon niet meer; melancholie verlamde
z'n armen, z'n beenen, z'n lenden,... maakte z'n gedachten zwaar, machteloos. Versuft
liep-ie naar huis, langs de helle danshuizen nù nièt, zocht instinktmatig stille straten,
vond in hun sombere verlatenheid z'n matte ziel weer, en z'n weëe teleurstelling in
hun kille wind...
Die duistere krottenwijk, stinkend van verrotting, en van hopelooze ellende zacht
kreunend... en de galmende krante-vent... toe-toe-tôe-oe..., bestormd om z'n
gifblaadje... en in dat rotzwarte...: die lillende verbijsterde, snik-vol zingend van z'n
koning... grijze haren door den nachtwind licht bewogen... dan waggelend wech...
steunschurkend tegen 'n muur, zwaaiend z'n dom-slappe armen in onwijze gebaren...
En dit alles omvat door de mistklamme nacht... zwarte nacht... demonische
gruwelnacht... met dierlijken wellust, en ònder-menschelijke ellende in al de
triestig-grauwe woningen..., waar schemerige lichtjes flikkerend weenden.
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VIII
Uit de drie ‘deftige’ werksters, die zich hadden aangeboden werd de allerdeftigste
gekozen. 't Was 'n jonge meid met smal, donkergetint gelaat, en 'n hooge vracht
stroo-blond haar, dat d'r 't voorkomen gaf van éen die te vroeg in de lange-rokken
was. Ze had d'r blauwe oogen altijd wijd-open, en d'r strak-starende blik in 't tenger
gezicht gaf den indruk van tè zwaar lijden. Ook waren onder 't verschoten rood jak
d'r borsten bijna plat, en d'r buik stond iets vooruit, alsof ze pas zwanger was. David
moest d'r mèèr van weten.
- Hedde ggij al 'n vrijer, vroeg-ie met harlekijne-lach, de wenkbrauwen hoog
gekromd.
- Neëe.
- Ies 'm gaan loope?
- Jaa menier, as 'kik 'nen klaine van 'm gh'ad 'eb, ies 'm, ge wet zoo...
- Den vogel ies ghaan vliegge, eh? En gga-de nou weer groot?
- Bijlànge niet’. Ze likte d'r breede lippen eens, en vouwde d'r handen op d'r licht
koepelenden buik.
- Maar 'nen vrijer hedde toch weer, eh?
- Van eighe. Ze knipte 'n moment met d'r oogen. D'r neusrug was diep naar binnen
gedeukt.
- 'n Struische vengt?
- 't Ies nèn schaive-schuurder van z'nen stiel’. Ze lachte.
- Dan zal 'm wel zekers veel cengs winne, eh? Zee-de ou vengt ghère?’ Ze lachte
weer, zonder iets te zeggen.
Lena vond dat uitvragen brutaal. Hoe kon David toch zoo onkiesch zijn? Begreep-ie
dan niet dat-ie d'r verlegen maakte? 't Bleef toch altijd 'n vrouw.
Maar David stelde haar in 'n vloek en 'n zucht op de hoogte: Och, daar snapte zij
toch niks van. De menschen waren hier veel vrijer in hun doen en laten, en spraken
open en bloot van hun intieme dingen. Daar had hij al genoeg ondervinding van. En
zoo'n ‘beer’, die wordt doorgaans ‘zonder bloemeke ghebore’, en às ze
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d'r per ongeluk een hebbe, dan krijgt hun vader of hun broer 't, as ze 'n jaar of twaalf
zijn...
Lena bleef echter - koppig, z'n manier van doen schandalig vinden. Ze kon niet
gelooven dat 'n vrouw zich bij al dat soort vragen, en dan nog wel door 'n
wild-vreemde, niet gekwetst moest voelen. Uitzonderingen waren d'r natuurlijk, dat
wou ze wel toegeven; maar vrouwen in 't algemeen mat ze af naar ze zichzelf, en zij
zou van schaamte door den grond zinken as men 'r zoo iets vroeg. En dan nog wel
met zoo'n lacherige smoel. Bah! David kon soms toch 'n naar kereltje zijn...
De bange oogopslag van de werkster deed d'r denken aan 'n vrouw in 'n harem,
die hulpeloos aan d'r heer was overgeleverd. Of aan een van die schepsels, die achter
kanten gordijntjes te koop zitten, maar toch òòk nog 'n vrouwelijk gemoed hebben
- h o e k o n 't a n d e r s ? - en vol stillen wrok en rillend van schaamte de vuile
omarmingen van hun betalers ondergaan. Dat er vrouwen zouden zijn die daar niets
van voelden, wilde er bij haar niet in.
En toen ze weer alleen was, had ze iets waarover ze in d'r stille ziel, plechtig-schemerig, zooals haar heele uiterlijk; lang kan mijmeren: De vreemde
oogen van die in 't nauw gebrachte vrouw. Kwam 't misschien dààrdoor dat ze de
werkster van begin af heelemaal vertrouwde?
Dinsdag, tegen 'n uur of twee, kleedde ze zich in 'n zwarte japon, zette d'r grooten
hoed met zwart-zijden strikken op, en deed d'r fijne glacé-handschoentjes aan, die
gaven d'r tengeren vingers: van ebbenhout, zorgvuldig gepolijst, 't plechtig-treurende
voorkomen. Ze ging even 'n boodschap, vertelde ze schuw de werkster.
Haar oogen traanden van 't licht, toen ze in wijdere straten kwam. Veel dingen
deden er haar verdriet; ze was ze terstond weer vergeten, want opzettelijk keek ze
nergens naar. Maar de triestige indruk bleef. Zou ze maar niet teruggaan? Wie weet,
of die vreemde vrouw wel vertrouwd was bij de twee kinderen.
Ze ging de huizen voorbij zonder ze eigenlijk te zien. Menschen stapten langs
haar, ze hoorde ze niet, ze was in zichzelf gekeerd. Tot ze op eens voelde dat ze òp
moest kijken. Twee ‘echte’ Antwerpschen, met hoog-gezwollen negerinnen-kapsel,
breede mond-gleuf, platten ingedrukten neus, de armen in elkaar geringd, stonden
ongegeneerd haar uit te lachen.
‘Zeet den dieje 's’, zei d'r een, slepend, ‘die 'eet ghien vliesch, ghien boik, en ghien
tette’. En d'r breede heupen schudden weer van 't lachen. Hun blikken drukten Lena's
smeekende oogen toe; toen gingen ze verder.
Ze maakte zich nog kleiner, liep dicht langs de huizenrijen, schuw-bevreesd voor
nieuwen spot van grove wijven; ze wàren nu

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

114
eenmaal onbeschaafd. 't Was allemaal haar schuld. Ze had met d'r reform-kleedje
niet ‘bloot’ uit moeten gaan. Ze had nu toch al best kunnen weten, dat ze die halve
barbaren met 't nieuwe moest ergeren. In 't vervolg zou ze altijd 'n mantel aandoen.
Dan zouden ze d'r wel met rust laten.
In 'n zeurderige stemming, verschrikt nog 'n beetje van 't voorvalletje, kwam ze
aan 't huis van Madam Izakson. David had d'r uitgeduid waar ze wezen moest. 'n
Oogenblik scheen 't haar, dat ze in 'n verkeerde straat was aangeland, ze had d'r zoo'n
idée van, en ze wou maar al weer teruggaan. Als ze nu 's bij verkeerde menschen
aanbelde, en die snauwden d'r af, dan zou ze zich nog 's schrikken, en dàt wist ze
zeker, hoofdpijn krijgen voor den heelen dag. Maar enfin, ze zou 't er dan toch maar
op wagen. Zoo'n end voor niks loopen, was ook akelig, en 'n voorbijganger 's òm
inlichtingen vragen, vond ze wel wat griezelig.
Ze belde dan aan, en 't verre, kalm-teere getjinkel stelde haar gerust: Dat was wèl
't schelletje waar David van had gesproken. Zoo'n muzikaal geluidje had geen enkele
bel in de heele stad. Ook was 't weer 't zelfde deftig in 't zwart gekleede meisje, met
d'r kort schortje, smaakvol rond van onderen en gezoomd met teere kant, dat open
deed. Maar Lena kon niet begrijpen, dat d'r man op dàt meisje had kunnen schelden.
Als ze wat kleiner was geweest, zou zij d'r 'n allerliefst vlug poesje genoemd hebben.
Ze sprak ook geen Fransch, maar Hollandsch, met gekke keel-r's en snoeperig-fouten
klemtoon.
- Ah, Madame Peereboòme, wilt u zoo vriendelaik zijn, van boov' te koòm?
Dat Fransch spreken van David was dus maar schkorem1) geweest. En wat was
die trap lekker zacht, en die tapijten op die marmeren gang beneden, die je zoo helder
kon zien afsteken als je op 'n draaiïng van de trap stond, wat waren die deftig! Je
kreeg neiging om op de trap te gaan zitten, en met je handen den zachten looper te
aaien. Ze kon dat hier best doen, ze was hier thuis, ze had zelf nòòit 'n anderen looper
gekozen! Toch 's éven voelen in 't voorbijgaan, per toeval; de meid moest d'r niks
van merken. Wat snoezig zacht, net kinderhaar... De treden kraakten, maar 't geluid
kwam van verre, door 't tapijt gedempt. Dat was echt rijkelui'sachtig, maar zij zou
er zich best in kunnen schikken, as ze de centen maar had. Ze vond zich rustig, en 't
was haar 'n genot de twee trappen op te gaan, en over de leuning naar omlaag te
kijken in den marmeren korridor. Waar had ze dat meer gezien? Ze kreeg er zoo'n
zoete herinnering van,... juist, ze was d'r:... op 'n plaatje in 'n Roman van Marlitt, vol
van poëtisch-verliefde jonkvrouwen met zware haarvlechten op d'r rug... Ze had als
jong

1) Hier: opsnijden.
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meisje in stille droomerijen wel 's gewenscht in 'n huis met zoo'n breede draaitrap te
wonen, om er dan tegen den avond in 'n schemerhoekje ongemerkt weg te kruipen,
en dan langzaam de donkerte te voelen dalen in d'r mijmerend gemoed. Wat 'n weelde,
zoo'n schemertrap in je huis te hebben...
'n Deur rolde wech, en van achter 't tapijt trad d'r ouwe vriendin haar rijzig
tegemoet... Wat was ze groot geworden, en wat zat ze heerlijk in d'r fluweelen kleed,
als 'n vogeltje in z'n veeren pakje... O, wat was ze veranderd, d'r Greta met wie ze
samen gedweept had... Bleek, 'n begin van rimpeling terzijde van den mond, en boven
het glinsterende lorgnet 't hooge witte voorhoofd, en d'r prachtige zwarte haar, even
kroezend, van boven op kruin glad weg gestreken met enkele teere krulletjes, die
zich hadden losgekrinkeld, en d'r glanzende lokken die vielen over d'r licht-blozende
oortjes, en van achteren de verrukkelijk-zware wrong, vol en krachtig als de spierige
buik van 'n slang die zich kromt... diepzwart. Haar om te aaien...
De hooge vrouw boog zich, met statig achteruit-schuiven van d'r fulpen sleep, en
kuste Lena klinkend op beide wangen.
- Welkom Leentje, zei ze hartstochtelijk.
Ze traden in de studeerkamer..., Lena schuchter: ze liep op 'n stug-veerende mat.
En ze wist niet wat 'r in d'r omging, want ze voelde zich weer kind worden, en aan
d'r knippende oogen schoot vlug voorbij:... 'n avondlaan, duistere laan,
boomfluisterlaan, en boven... tusschen zwarte boomgroepen: de zomerhemel met
van jubelend-verbaasde sterren flonkering, schittering... flikkering; en zij, wandelend
met Greta, gearmd, in zalige zweving van wandelgang, wolk-gedragen,... en beide
pratend, opgewonden! met in jonge-meisjesborsten 'n zwellende stijging omhoog,...
hemelsche benadering van 't nooit te bereiken schoon...
En in d'r oplevend gelig gezichtje kwamen de groote bruine oogen vol tranen, en,
voor haar zelf onverwacht, hevig snikkend, dook ze d'r neus in 't kussen van de zachte
sofa, waarin Greta haar gedrukt had... Ze snikte, voelde zich smelten,... ging òp...
Want om d'r heen was wonderlijk gewòrden, wat ze samen hadden gedroomd, in
't Vondelpark, dien avond vol jonge-meisjes-romantiek...
Over d'r heen gebogen, maakte Greta d'r hoed los, en streelde 'r toen over 't haar,
met warme hand... En samen met 't zachte sofakussen, reeds warm van Lena's vleesch,
vormden de neervallende plooien van 't paars-fluweelen kleed 'n warm kamerken,
waarin ze zat te snikken, nu 't hoofd nièt meer weggestoken, maar recht-op, in
verlangden schemer 't smalle gezichtje, en uit de holten van d'r ziele-oogen groote
tranen groeiend, die vielen als verluchte parels in vochtige banen traag...
Lang duurde 't, voor d'r gemoed was uitgesnikt en ze weer
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dorst opzien in de nu lichter schijnende kamer, zich sterker hopend.
Daar had je 't: die muren van zacht blauw, met de verspreide schilderijtjes één-tonig;
en die even-gele kanten gordijnen; en boven den schoorsteen die shawl in z'n
benauwend-mystiek gamma van helderroode tint-tonen, met d'r vòòr: die mat-witte
klok-draagsters, de slanke armen omhoog, als... tintel-lichte trillers, en terzijde de
huivering-wekkende stekelplanten, slijmgroen... de kiem, de wording waarvan 't
blank metaal was de volle groei;... èn de slanke vazen, glazen vazen, waarover 't
groenige licht en de glanzig-roode tint-adertjes zacht òpkropen;... dat alles stond daar
stil,... stil... neen, huiverend van verlangen te leven, te wachten, te verlang-beven...
naar muziek, naar tonen, kleur-tintel-tonen, zang-zoem-tonen,... muziek waarin
kleuren vervluchtigend òp-gaan...
En àl haar verdriet om d'r bekrompen woonkamertje, met z'n lijzige
konfektie-meubeltjes, en z'n ruw-schrijnende, grauw-omnevelde zonnebrand, en om
alles in haar woningkje dat onwaar van kleur was, en van door anderen gewilden
vorm wanhopig-gewrongen; en haar pijnlijk-opgekropte kleurverlangen, dat altijd
ìn haar moest blijven, wijl niets om d'r heen, eigen, 't bevredigend weerspiegelde...
dat kwam, bàrstte los, met 'n scherpen schok en ze snikte weer, hoofd gebogen, zware
tranen domp-tippend op d'r schoot...
Toen begon Greta langzaam te spreken:
- Jij begrijpt me beter dan je man, hè Leentje?... Toen h i j binnenkwam voelde ik
't, er bewoog niets in me... en ik bleef zitten... kon geen woord zeggen... Want als 'k
in deze kamer ben, dan leef ik in 'n droom:... de muren zijn 'n droom van heele zachte
kleuren, en alles wat hier is,... heb ik lang gezocht... van alles geprobeerd... ik heb
als 't ware rondgetast... niet met m'n vingers... maar met m'n ziel... want mijn
heiligdommetje,... i s de weerschijn van wat ik voèl... en in m'n kleed voel ik me
rustig en thuis... want mijn kleed, - dat is 'n gedicht... of eigenlijk 'n lied... ja, zie-je,
ik klee me in muziek... en wanneer m'n ziel nù rondtast, dan vindt ze al die mooie
kleuren; ja, die bestaan overal... maar ik heb ze gerangschikt,... en die orde die ik er
in heb gebracht, zie-je, dàt is de muziek... en die is van mij... en als ik hier nu ben,
dan droom ik wech, en ben tevreden,... en 'k ben bijna bang om te spreken, want
woorden zijn... 'k weet niet hoe 'k 't zal zeggen... begrijp je, v a n ' n a n d e r e
s o o r t ,... en die klinken zoo hard, als je hier opeens wakker wordt... Maar toen j i j
kwam... voelde ik je aankomen... ja, dat kàn je voelen, gerust... en ik wist meteen,
dat je me niet vreemd zou vinden... Zeg vind jij me ook vreemd, Leen?’
Lena kon niets zeggen. Ze weende nu niet meer, maar in de kern van haar lijf
ontstond 'n nevelige weemoed, en die doordrong van daar-uit, al haar leden,
verstijvend, verloomend...
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Want al wat er lag achter die gebroken zinnetjes, die huppelden om iets dat woorden
niet kunnen omvatten, evenmin als men 'n melodie kan bewaren in 'n doos, - want
de a a n l e i d i n g tot dit alles, meer gevoel dan gedachte, maar toch beiden, - kwam
van haar; had z i j haar vriendin ingegoten, langzaam-aan, door kleine, bijna niets
beteekende toespelingen er op, dagelijks herhaald; 't was in haar opgekomen, toen
ze nog 'n dwepend kinderlijk naaistertje was, en er van droomde: iets te zèggen met
d'r kleeren, met d'r heele omgeving. Eens, in 'n voordracht, had ze gehoord en
onmiddellijk door-en-door begrepen, dat de veeren van vogeltjes beteekenis hebben,
bij de mannetjes-vogels. Maar dat bij den mensch de vrouwen de versierselen dragen.
En zichzelf kennend als 'n schuw gelig Jode-meisje, had ze opeens gevoeld: in de
kleeren moet ik 't leggen. - Daarover had ze bij d'r werk gepeinsd. Ook in de meubelen
kan 't zijn, begreep ze. En meer dan eens had ze zich 'n kamer voorgesteld, waarin
sprak door kleur en vorm, wat er in haar ziel omging. Maar David had er nooit iets
van begrepen. Ze had er niet meer over gedacht: 'n kind, aanvankelijk ziek en van
weifelend bestaan, had 'r in beslag genomen, - en 't heerlijke idée, zoo schoon als
men maar ééns in z'n leven krijgt, - was in d'r verflauwd en ondergegaan. Ze was
lichamelijk zwak, bijna altijd afgemat; David had veel geld noodig voor z'n boeken,
daar kon-ie niet zonder leven... en in lijdende lijven en schamele woningen bloeit
geen gedacht van louter wòlkige weelde. Maar haar teer-vrouwelijke kleurenpoëzie,
haar in wonderen-blijdschap geopenbaard, was 't eenige geweest, dat haar in d'r
bestaan en d'r bestendig treuren om d'r kleine tengere lijf - troost en vrede had kunnen
geven; dat zag ze nu opeens duidelijk in, al had ze 't in de laatste weken, die ze sloom
doorpeinsde, meer dan eens voor 'n moment begrepen, bitter glim-lachend als ze,
met 'n wit reform boezelaartje op 'n zwart kleedje, toch ìets van haar verlangen trachtte
te bevredigen...
En die daar, die had 't idée, de openbaring, nòòit beleefd, slechts uit haar mond
had ze er iets van gehoord. En wat men uit monden hoort, heeft men zoo innig niet
en zoo eigen-rechtmatig, als wat men uit de dampkring drinkt of in z'n lijf voelt
stijgen... Maar met minder begrip en overvloed van geld had ze 'n glimp er van
verwezenlijkt, en was nu fier, en vond 't noodig 't haar nog eens uit te leggen,... ze
had 't toch aan haar te danken!
Op d'r gelig gezichtje was 'n doffe lach.
't G e l d was 't, geldgebrek had alles in d'r onderdrukt.
Maar ze beleefde die bittere gedachte zònder opstand, want eens had ze haar
schoone vond vol bezeten, en zòò innig, dat nu na jaren van verdriet, dat schijnbaar
àlles uitroeide, - alles weer in haar opkwam, zoo schoon als nooit. Zòò rijk was
die-daar toch niet.
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En tengere Lena was weer vredig kalm en in berusting blij...
Zoo weinig had dus 't bulderend geraas van de buitenwereld in d'r ziel dòòr
gedreund.
En nu, tevreden iets te zien van wat ze haar meer ontwikkelde vriendin eens had
gegeven, zei ze zacht, en haar groote oogen zeiden 't eerder nog dan haar stem:
- Je hebt je hier wèl mooi ingericht.
- Niet waar? 't Heeft je erg gepakt, Lena. O ja, ik begrijp wel, je had zeker nooit
gedacht, dat dit zou groeien uit m'n meisjesdroomen, hè?
Maar ook deze hoovaardij kon haar d'r gemoedsrust niet ontnemen.
- En ze hebben je nog wel altijd half-meschoghe genoemd! Nou zien we toch 's,
waar 'n meschoghe meissie voor dient.
Even glimlachte de paars-fluweelen. De rimpels naast d'r mondhoeken werden
kuiltjes voor 'n oogenblik.
- Ja, niet waar, 'n mensch mag wel wàt hebben, in z'n leven. Als ik dit
heiligdommetje niet had, dan had 'k niets.
Ze trok 'n eiken leunstoel bij, waarin ze zich diep liet wechzakken, nam d'r knie
in de gevouwen handen, en leunde achterover, oogen omhoog. Haar lichaam was 'n
droom-vloeiende lijn, werd door de paarsche fluweel-grens tegen 't licht bijna
vervluchtigd.
- O ja, als ik dit niet had, dan had ik niets. Geld is 't eenige wat m'n man me kan
geven. Van m'n gevoelens begrijpt hij niets... Hij is koud, heeft absoluut geen smaak,
heelemààl niets... 'k Kan ook niet meer van 'm. Ik heb geen aanleg voor huisvrouw.
Ik ben d'r te zwak voor. Kindere heb 'k niet willen hebben, nooit... Ze zijn tòch
gekomen, tegen m'n zin, je begrijpt me... Ze zijn even zwak als ik... 'k voel geen
passie voor m'n man... ik kan 'm niet lùchten...
Ze huiverde.
Toen stond ze op, ging statig naar de gong, en sloeg 'm met slappe pols zwakjes
aan. Even werd 't tapijt terzij geschoven; 't kopje van de meid, door de witten muts
met de slierende sluiers beheerscht, werd zichtbaar.
- Apportez-nous deux tasses de chocolat, n'est-ce pas!
- S'il vous plaît, Madame.
't Tapijt viel weer, was in eens onbeweeglijk.
Madame zette zich.
- Wat ik zeggen wou, zonder indiskreet te zijn... tusschen jullie gaat 't ook niet
zoo schitterend hè? Je man heeft me zoo iets gezegd...
Waaròm nu toch weer? Kon-die z'n mond dan nòòit houden? dacht Lena.
- Och, iedereen heeft 't zijne te dragen, zei ze gemoedelijk, ‘'k schik me er in.
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- Nu ja, ik ook. Je moet per slot van rekening wel’.
De rimpels naast d'r mondhoeken werden iets dieper. En 'n haar lieve gedachte
weer opnemend:
- Nee hoor, voor huisvrouw ben 'k niks aangelegd. Maar je weet zoo iets nooit
vooruit. Je denkt dat zoo iets zich altijd wel schikt. Dat neemt niet weg... niet waar?
je peinst toch ook wel 's,... je bouwt natuurlijk òòk wel 's luchtkasteelen,... als ik nu
nog beginnen moest, dan zou 'k me wel tien maal bedenken, eer 'k de wettige vrouw
van 'n kantoorheer werd... o jà...
De chokola werd binnengebracht, in eenvoudig gevormde porceleinen kopjes, op
'n weelderig ingelegd blaadje.
'n Poosje zaten ze zwijgend tegenover elkaar, dronken met lange slokjes, voelden
zich weldadig verwarmd van binnen, en lieten hun levendige gedachten gaan. Het
werd Lena zòò stil, dat ze 't kopje maar heel voorzichtig op 't schoteltje dorst zetten,
zòò vreesde ze 't lichte tikje.
Eindelijk knikte Greta 'n paar maal met 't hoofd, zuchtte diep en zei:
- Ja, ja, dàt komt er van meisjesdroomen terecht’. Daarna keek ze weer stil omhoog,
en draaide na 'n paar minuten d'r stoel naar de Beethoven-gravure.
Langzaam begon ze te spreken, fluisterend, voor anderen niet bestemd:
- Dàt zou 'n ànder leven zijn... vrij... heelemaal ongedwongen,... àl-tijd kunst om
je heen,... iedere dag nieuwe schoonheid... en soms muziek met 'n paar vrienden...
nooit menschen om je heen, die je niet kunt luchten... vrij bij de man die je liefhebt,...
nooit gedwongen te blijven... altijd vrij 'm te laten voor 'n ander,... 'n man die je
begrijpt... en ik hèm... alleen voor schoonheid leven... die zal niet jaloersch worden
als je met 'n ander 'n tijdje alleen bent,... die zal begrijpen dat je nog over andere
dingen kunt spreken dan geslachtszaken,... 'n man die door vrienden bewonderd
wordt,... waarvoor je je niet hoeft te schamen... O, ja... Waarom heb 'k 't toch niet
eerder begrepen’!...
- En wanneer ben je 't gaan begrijpen? vroeg Lena dof.
- Ik heb me zelf leeren kennen, toen ik ben begonnen muziek te maken.
- Lang geleden?
- Toen 'k pas hier in Antwerpen kwam. Toen 'k in Holland woonde hield 'k me te
veel met anderen bezig... ik had geen tijd voor me zelf... nee... maar hier had 'k geen
konversatie, met niemand... nee... toen was 'k aan me zelf overgelaten, ik ben gaan
denken en voelen... toen ging 'k piano spelen... Ja, toen 'k pas hier kwam had 'k
niemand, jij zult 't ook wel eenzaam hebben, hè?... Maar dat verandert wel... Nù heb
'k gezelschap
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genoeg... zooveel artiesten, en àllemaal bewonderen ze me... Kijk, dit portret hier is
door 'n soort protégé van me gemaakt... 'n jonge Rus... ik kan je verzékeren daar zit
talent in... maar hij is zoo naïf, moet je hooren... laatst zei-die dat ik zoo mooi ben...
'n onnoozel joch nog, bleu, onhandig in gezelschap... maar als-ie met kleuren mag
spreken... je begrijpt me toch? ik bedoel met z'n penseel... dan is-ie een en al poëet...
Dit hier heeft 'n ander vriend van me gemaakt... Krol... ken je Krol niet? Een van
onze eerste schilders... ik zou bijna zeggen: 'n Artiest onder Gods genade... ja hij
heeft al 'n lintje ook... nee, nee, op zich zelf is dat niets... un crachat de roi1)... maar
ik zeg toch maar: je moet heel wat gewerkt hebben voor je 't zoover brengt... m i j n
man zal 't zoover nooit brengen, dat kan 'k je wèl voorspellen... o, nee.
- De mijne ook niet.
- Ja dat begrijp 'k, maar jij vindt dat tòch niks erg hè? Als Krol 's hier is en jij bent
d'r ook... zeg vin-je dat niet heerlijk om uit te spreken: Krrol... Krrol... nu, dan zal
ik je 's aan 'm vòòrstellen... dan 'moet je me 's zeggen of je niet vindt, dat-ie 'n pracht
van 'n kop heeft,... 'n èchte, èchte poëten-kop... Zie van d i e man daar op de gravure,
met die donkere baard, waar dat vrouwekopje tegenaan leunt,... daarvan heeft-ie veel
weg... ja... Krrol... Maar dat kopje van die artiestevrouw is dat niet snoezig?... Lees
je de muziek niet van d'r gezicht? Iemand die altijd vrij heeft geleefd... die kan in
muziek heelemaal opgaan heb 'k wel 's gedacht,... ons zit ons lichaam nog te veel in
de weg...
Dat kopje... dat aanbid 'k... lach me nu 's uit als je kunt... Làch je d'r niet om...
zoo... nu ja, maar begrijpen doe je 't toch niet hè?
En ze zette zich weer tot na-denken.
Lena begreep d'r nu niet meer... D'r bewondering voor den schilder... en d'r
aanbidding van die artieste-vrouw, die zich in muziek één scheen te vinden met dien
baardigen artiest, die zooveel op Krol leek... 't moest met elkaar in verband staan,
dàt begreep ze... maar op 'n geheimzinnige manier natuurlijk... ja voor 'n stom
mensch... of voor iemand die niet fijngevoelig was... zooals David, scheen 't niet
moeilijk alles op te lossen... Maar zìj begreep beter... Zòò banaal kon d'r vriendin
niet zijn... Er zat mèèr achter... iets geheimzinnigs... maar wat?
- Nee hoor, ik begrijp je niet meer, zei ze op 't laatst.
- Niet waar? Zei 'k 't niet? Dat is òns voorrecht, iets te hebben wat minder
aangelegden... je neemt me toch niet kwalijk...
- Welnèe...

1) Konings-fluim.
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- Mademoiselle Pyrgos’. 't Kamermeisje, hoofd om 't tapijt gestoken, had 't gezegd.
- Faites entrer...; 't meisje was weer verdwenen. Greta ging voort:
- Over begrijpen gesproken... daar zul je nu iemand zien die me heelemaal begrijpt...
'n wonder... De menschen zijn hier niet gauw ontwikkeld, maar àls ze 't zijn... nu je
zult zien...
Statig, forsch, wat te groot voor deze fijne kamer, in fijn zwart laken gekleed... de
stof los plooiend om d'r krachtige vormen, schouders breed, handen groot, gelaat
donker-getint, sprekend,... geheel oprecht, zonder iets van willekeurige plooien... en
om d'r slapen en omlaag over d'r ooren den òver-weelderigen vloed van donker-blonde
krullen, die zich opkronkelden tegen d'r bonten mutsje, en op 't zwart vòl zon schenen
met iets van 'n rood-koper weerschijn; d'r kleine borsten stonden forsch onder 't korte
gladde jakje en ze hief zich, handen op rug, trotsch omhoog, op d'r vol-groeide
beenen, als 'n rijzige riddersvrouw... Zòò kwam Hanna met welgemeten beweging
voor 't tapijt staan, d'r zwarte kleed langs de vagere schaduw zacht in de Oostersche
tinten ver-vloeiend... linker been onder 't neer vallende laken, even vooruit, tip van
d'r voet zichtbaar... wachtend.
En zeer diep boog ze, en d'r lenige lijf lachte mee met d'r in lach geheel op gaand
gelaat, toen ze werd voorgesteld aan Lena.
Die was oogenblikkelijk door d'r ingenomen. Dit van heerlijk haar omspeelde
louter oprechte Madonna-gelaat, dat zich luisterend gaf bij de kleinste opmerking
die men zeide; de gracieuze bewegingen, maar vooral dat forsche, ideaal-krachtige
lijf, die zachte bloote nek fier naar achteren, en die kop zelf-bewust omhòòg op de
stevige schouders... Lena bewonderde.
En die zoet-vloeiende stem, soms ernstig, vol-alt, zoo diep als 'n vrouw maar kan
reiken, die 'n volgend oogenblik weer steeg hooger, maar nooit zoo hoog of 't degelijk
vol-lage klonk er in mee...
Ze droeg d'r plooiend kleed zoo gracelijk.
Zòò een nu tot vriendin hebben.
Maar ze keek schuw opzij. Zou men haar anders de bewondering niet op 't gelaat
zien trekken?
- Nu, hoe heb je 't boek gevonden Hanna?
- Zoo schoon, zoo schoon. 't Moet wel 'n ghenot zijn voor die klein' kleuters zoo
iets te lezen. En die schoon' beeldekes... al die lîe-ve kinnekes... ziet 'ier... dees... hoe
vindt u die verwonderde smoeltjes...
D'r gelaat met snoeperig vooruitgekrulde lippen en verwonderd geopende oogen,
- beeldde 'n blij-verrasten kinderkop... in onschuld vreugdig. Ze was 'n heerlijk
wonder, vond Lena. Ze ging op in wat ze zei.
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- De juffrouw intresseert zich sterk voor opvoeding, legde Greta uit. Toen tot Hanna:
- En hoe gaat 't met je aanstaande? Altijd even verliefd?
- Joa.
- En altijd even naïf?
- Maar ge verstaat 'm niet... ja maar neeë, ge verstaàt 'm niet.
- Och, hij is nog 'n beetje jong, hè? Die malle kuren gaan d'r wel uit.
- Hed-u al 's met 'm gediskuteerd? Nooit. Awel dan kund-u er niet van meespreken.
Hij zou u evengoed overtoighen als 'm mij gedoan het.
- Mij overtuigen... Greta begon scherp te schateren... ha-ha-haää! Mij overtuigen...
Wacht maar meisje, als je 'n paar jaar ouwer bent... ha-haää... Zeg Leen, nou mot je
je 's in de plooi houden als je kunt... Weet je wat die twee afgesproken hebben, zij
en d'r aanstaande?... Ken je-n-'m?
- Meneer Vrede?
- Levie Vrede; heeft je man van 'm vertelt?
- Ja, hij moet zoo veel gesproken hebben van 't tooneel...
- Praatjes, hij weet nog niets van 't leven, ha-ha-haää, weet je wat ze willen? Ze
willen alleen maar met elkaar leve... je-weet-wel... als ze kinderen verlangen... anders
niet... ha-ha-haää!
Lena lachte niet. 't Scheen d'r 'n ideaal. Als dàt kon... dan wist je zoo veilig-zeker,
dat je man wat anders in je waardeerde, dan 't genot dat je 'm kon geven. Als dàt
kon... dan hoefde 'n vrouw zich nooit over te geven als ze geen verlangen had...?
- Dat zou mòòi leven zijn, zei ze zacht.
En ze keek met eerbied naar die frisch-forsche vrouw,... die dat, dàt... nog nooit
gedaan had...
Maar Greta schaterde door, haar scherp geluid soms van 'n gil doorspeeld:
Ha-ha-haää!... O! ha-ha-haää.
- Je moest d'r mijn man 's mee aankomen. Ha-haää!
- Levie heeft toch al 's met 'm gesproken, over 't zelfde... en toen heeft uw man
toch ook gezegd...
- O, gezègd, das wil ik je wel gelooven, gezegd...
- Hij vindt toch ook dat 't 'eel ghoed zou wezen, maar dat men niet meer kost
veranderen van leefwijz', als men zich eenmaal aan 't andere gewend had.
- Nu ja, als-ie toch niet verder hoeft te gaan dan z e g g e n , dan is 't gemakkelijk
zich als de heiligheid zelve voor te doen, vind je niet?
't Kwijnende, innige, was verdwenen uit Greta's stem. Ze sprak nu hoog, scherp,
gillend soms. Niet meer was ze één met haar kamer en d'r kleed; de heele omgeving
scheen 'n belachelijke aanstellerij; zij-zelf 'n dissonnant, die de fijn-voelende Lena
joeg 'n koude rilling over 't lijf.
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- En jij Hanna, je hebt al meer van 't leven gezien als ik... Ken je de mannen dan nòg
niet beter... Je kan mij toch niet wijs maken, dat d'r achter de koelissen niets gebeurt...
En als je dat dan allemaal gezien hebt... geloof je dan nòg, dat één man zich genot
zal ontzeggen, als ie getrouwd is, en 't voor 't grijpen heeft? Ik vind je onnoozel...
Ha-haää! niet leven...
- Joa, g' hebt ghelijk, d'r gebeurt 'eel veel achter 't scène, en 'k zain daar altijd in
opghevoed gheweest, en 'k heb nooit anders voor me ghezien. En nooit 'eb 'k ghedacht
anders te ghoan leven, als gewone menschen. Maar als 'k Levie 'eb ontmoet, 'eet 'm
me uiteengedoan, dat 'k me door m'n verstand moest laten regeeren. Dat 'eet 'm uit
zich zelf gezegd. Hij heeft 't zelf ghewild. En denkde-ghullie nu, dat 'm daar dan niet
eerlijk in is? Ik heb 'm toch niets ghevraagd...
- 'k Help 't je wenschen, meisje. Wàcht maar. Wees eerst maar 'n paar jaartjes
ouwer, en kom dan nog 's terug, hè?
- We zullen zien.
- Ha-haää, we zullen zien! Ze gelòòft 't ook nog. Theorietjes, hoor, allemaal
kletspraatjes. Stroopsmeerderij. Wacht maar, als-ie je eerst goed te pakken heeft,
dan is hij de baas. En als-ie dan doet wat-ie wil, dan is-ie nog niets slechter als 't gros
van de mannen...
- Joa, maar dan zijn ik er òòk nog, sunne. 'ij Zal zoo iets nie-iet doen, daarvoor
ken 'k 'm te ghôedd, maar denk-de ghij dat ik me seffens laat afbrengen van 't gheen
dat 'm mij zelve 'eet duidelijk gemaakt? Dàt zie-de dikwels...1)
- Nou je hebt gelijk. Bin je nu tevrèden, gekkinnetje, onnoozele hals?
Hanna streek forsch d'r zachte krullen naar achteren. Rechts viel d'r haar iets over
't voorhoofd, links vormde zich 'n natuurlijke scheiding. Energiek nadenken sprak
uit d'r gelaat. Lena dacht aan de andere Antwerpsche vrouwen die ze kende, en
begreep maar niet hoe iemand in deze stad zoo zelfbewust, en zoo simpel-mooi kon
zijn, en b l i j v e n .
Greta liep, handen op den rug, als 'n schildwacht heen en weer. Met stuursch
gezicht.
En Leentje probeerde nu òòk eens na te denken. De zachte mijmering, door 't
één-stemmige dékor in d'r opgewekt, leefde nog door.
Waarom wilde haar David toch zoo niet leven? 't Zou ieder man wel moeilijk
vallen, maar kon hij dan niet, wat Levie wèl kon? Waarom spande hij zich niet in;
had-ie dan niets voor haar over? Zij deed toch zooveel voor hem. Deze middag was
't haar zoo duidelijk geworden, dat haar heele gedachtenleven verloren was gegaan,
omdat ze zich naar hèm wilde voegen, en voor hèm leven.

1) Dàt kun je denken!
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En was d'r nu bij hem niet veel inbeelding bij? Hij kon soms zoo hartroerend smeken,
als-ie 'n dag hard had moeten sappelen. Dan waren z'n oogen vuurrood aan de randen,
en dan vertelde hij, eentonig klagend, van z'n zenuwen die overspannen waren in
‘dat stink-pesthol’, en van evenwicht, dat d'r nu weer gemaakt moest worden. En hij
had d'r toch zoo lief ook, en vond zij 't dan niet mooi, dat-ie met z'n klachten bij hààr
kwam. Was 't z'n plicht niet? O, ze moest de andere mannen kennen, dan zou ze uit
andere oogen kijken. Die geneerden zich niet om bij de eerste de beste te gaan. Hij
had d'r op de fabriek een naast 'm werke, 'n doodfatsoenlijke jonge, maar als ze d i e
hoorde vertellen... nou! Zij vertrouwde 'm echter nooit, als-ie in zoo'n toestand van
l i e f d e sprak. Wat had z'n vermoeidheid d'r dan verder mee te maken, en waarom
kwamen z'n overspannen zenuwen d'r dan altijd bij te pas? Als-ie d'r lief had,... goèd!
Maar waarom moest zich dat dan zòò uiten? Ze begreep niet... ze bleef altijd koud
bij zulke dingen. 'n Vrouw als ijs, had-ie dikwijls gezegd. Z'n liefde duurde toch ook
nooit lang... 'n Dag later was-ie weer onverschillig voor d'r, en sprak bijna niet,
behalve als 'n vergadering 'm had opgewonden. Ze vreesde zoo, als ze d'r over nadacht,
dat z'n liefde niet was opgewekt door haar goedheid, want och, gewoonlijk wist-ie
daar niet veel van... maar door z'n werk. En ze had 't hem meer dan eens gezegd:
neem dan 'n frisch bad, dan knap je weer op. Nee, je begrijpt me weer niet, was altijd
z'n antwoord... Dat was natuurlijk 't vaste praatje van menschen, d'r zin willen
hebben... Ze begreep 'm wèl, natuurlijk... Ze begreep heel goed... dat-ie haar veel
gemakkelijker vond als 'n bad... en dat zij moest dienen voor handdoek. Ze kon zich
niet vòòrstellen, dat 'n mensch ieder oogenblik behoefte aan zulke hevige dingen
had... En gesteld nou 's, dat 't wèl zoo was... dan was daar immers toch nog niet mee
gezegd, dat zij altijd de lijdende partij moest zijn! En als hij nu van tijd tot tijd zich
bedwong, deed-ie dan iets meer als z'n plicht? Waarom moest z i j zich altijd
onderwerpen, en hij nooit? Bleef d'r dan nòg niet genoeg narigheid voor haar over?...
Maar, ze wist 't zeker... d'r wàs 'n boel inbeelding bij. Andere mannen ontzagen hun
vrouw òòk wel. Hij moest nu ook maar 's 'n beetje rekening met haar houden. Ze zou
wel probeeren 'm aan 't verstand te brengen, dat 't n i e t van zelf sprak, dat zij 'm in
iedere gril ter wille moest zijn, en dat ze niet voor 'm kon klaar-staan, wanneer 't
maar in 'm opkwam. Ze was toch geen meubel? Ze was toch 'n vrouw, en wèl 'n
echte, en dat moest hij nu maar 's leeren beseffen. En, dat nam ze zich voor 'm onder
't oog te brengen: ze was moeder, en ze wilde zich de meerdere voelen van d'r
kinderen. O ja, ze herinnerde zich heel best, hoe vervreemd ze zich voelde en hoe
vijandig bijna, toen ze ‘d a t ’ van haar ouders
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merkte... Nee, ze wilde zich niet langer laten misbruiken. Ze zou 't 'm wel kalm aan
z'n verstand brengen: eens zouden d'r kinderen 'r haar om eeren en dankbaar zijn...
Dat was toch òòk wel wat waard?
Ze zag weer naar Hanna met d'r fieren hals, en nam zich voor, aan haar te denken,
als ze met David over dit alles zou spreken.
Wat liep Greta daar als 'n donkere schildwacht voor 't licht. Ze was nog niets
rustiger geworden. Wat had ze gek gelachen, hu!... Lena wist niet, had niet kunnen
denken, dat die ijzige spotschater òòk in d'r vriendin woonde... Kon d'r mooie kamer
'r dan niet kalmeeren? Zij, Lena, was niet uit haar stemming te brengen... Gek nu,
dat die vrouw, die alles kon krijgen wat ze verlangde, d'r niets meer van zag. Want
dat was toch maar waar, al 't mooie dat Greta van middag had verteld, was alleen
mooi zoolang 't in woorden bestond... ze wond zich op door wat ze zelf zei... en wat
ze zei, hield nog maar weinig verband met d'r mooie kamer, waaròver ze sprak...
Anders moest ze toch begrijpen, vond Lena, dat zìj nog eenige vergoeding had, voor
de uitspattingen van d'r man, en dat d'r zooveel anderen waren, die ook dàt niet eens
kregen... En wàs David nog maar zoo als die man, kon ze David er ten minste toe
brengen... dat hij erkènde dat 't wel goed zou zijn... Dàn moest-ie zich toch zeker
wel 'n béétje bedwingen...
Toen was Lena suf gepeinsd, en ze kreeg rimpels in d'r voorhoofd. Ze liet zich
graag bedwelmen door de zacht-blauwe wanden, en 't slaperige schemerlicht dat viel
door de kanten gordijnen. De wanden schenen nader te zijn gekomen... Greta, in d'r
fluweelen kleed stond voor 't venster, kin in hand, nek iets gebogen, te peinzen;... 't
was al donker geworden, en van de ernstzware kleur viel niet veel meer te zien... wel
moest de naar 't venster gekeerde zijde verlicht zijn... want de grenzen er van stonden
als vervluchtigd om de onbewegelijke lichaamsvorm... Zou die-daar nu weten,... dat
't fluweel leek 'n sombere vlam van donker wijnrood, in bedwang gehouden door 'n
in menschvorm wonderlijk gegroeide reuzen-parel? De zware wrong was matzwart
geworden, maar glansde naar de golvige kontoer zwakjes op... boven de kruin speelden
de krinkelige haartjes 'n grillig spel in schemer... 't Moest wèl heerlijk zijn, zich zoo
te kunnen kleeden... en... zou 't in de ziel van die-daar nu ook zoo sombervlam
goddelijk zijn? en zou d'r gemoed... ook vaag-lichtende vergrenzingen hebben?
Lena begreep niet, dat ze ooit buiten deze kamer geleefd had... ze had hier al lang
gezeten, meende ze... zoo was ze er thuis, in die zachte sofa warm weggedoken...
De klok zuchtte regelmatig... z'n tikken had slechts echo... geen kern,... de stilte in
de kamer...
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was zoo ijl... dat d'r ooren gespannen golfden van 't zwakke geleef in haar... dat
anders zonder geluid was... Nu zou 't in die van schatten door-geestte ruimte... nog...
verder gaan donkeren... en 't duister zou d'r wachtende gemoed koel-warm omvatten,
d'r zwijgend verlangende gemoed... en de menschen zouden niet meer zichtbaar zijn,
alleen misschien van hun witte gelaten 'n schimmige glimp;... ze zouden fluisterend
praten... en d'r bedwongen geluiden... zouden klinken uit de duisternis als zònder
oorzaak... Dat alles wist ze, ze wist 't... had ze 't niet eerder ondergaan?... ze had hier
immers al zoo lang gezeten... en ze kende alles... ze vòòr-voelde wat te gebeuren
stond... O!... ze had in die kamer al meer gezeten... en... niet geademd;... nu moest...
G r e t a ...
- Kom jonges, we zullen 's wat muziek gaan maken’, zei de sombere voor 't venster,
gaan jullie mee?
Ze gingen naar buiten, onder 't tapijt door... en op de trap, in 'n hoek ging Lena
éven zitten... in elkaar gedoken... vuistjes bijeen tusschen de opgetrokken knieën...
ze hoorde de anderen naar omlaag stappen... en vèr-wech kraakten de treden...
- Waar blijf je Leen, vroeg uit 't donker 'n zachte stem; die van Greta.
- Kòm direkt’, zuchtte ze van uit d'r hoek, met vreemd-vermaakt geluid... en ze
was plots buiten adem.Voor d'r vleugel zat Greta nu, bij dichtgetrokken gordijnen,... en de kalm
verzwevende blauw-gelige kaarsvlammen lichtten op d'r langwit gezicht... en met
schijnsel bestoven d'r krinkelende haren... In 'n sofa, terzijde van de piano leefde
Lena in d'r bedwongen ademing, wachtend... en nòg 'n mensch leefde in 't duister,...
wist ze...
De eerste tonen van de muziek, barbaarsch-breed trillend, sloegen met pijnlijken
schrik, maar de volgende waren minder hard-bitter... en toen hoorde Lena niets meer;
alleen wist ze dat d'r gemoed machteloos lag,... als 'n menschenlichaam in 'n
zacht-lauw badwater... en ze hoorde weer: de telkens wachtende stem, die haar zwak
had verteld d'r e i g e n gedachten... en ze wist zich weer snikkend in de heerlijke
kamer... Waarom had ze zich toch niet bedwongen...? En toen zag ze Greta in d'r
stijf neervallend kleed langzaam knielen, hoofd tegen gevouwen handen, die rustten
op den zachtblauwen wand... en boven haar was de gravure... waarop alleen de
baardige kop van den artiest uitkwam...
Daarna scheurden nog enkele fel-lage tonen bruut door haar gemoed... en de muziek
was u i t ...
Greta zat schuin voor de piano en haar flikkerend belicht gezicht sprak van
voldoening in zenuwachtig vertrekken van d'r mond, en geknipper van d'r oogen.
- Oh, 't was zòò schoon, klonk Hanna's zoete stem uit den kamernacht...
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Tusschen licht-en-donker kwam ze thuis, en ze bracht 'n snijkoek mee voor bij de
koffie. Gekheid, je moest zoo'n mensch toch wat te eten geven.
'n Beetje lang weggebleven hè? zei ze slimmetjes tegen de werkster. Ja, ze hebben
me wat lang opgehouden. Anders ben ik altijd direkt terug’. Ze nam d'r jongste kindje
op d'r schoot, en zette zich op 'n stoel bij 't venster. Manuel zat op den grond, en at
haastig van de knoeierig geworden snijkoek.
- Kom maar eerst even koffie drinken, als je wil, Dellefien.
- Astenbleef m'dam.
't Kindje had weer op z'n vingers gekloven, en Moetje hield 'm bij z'n polsje vast.
- Màg je niet doen stoute jonge... vies, bah!
Maar broertje ging nu met 't andere knuisje onder z'n jurkje. Manuel had dat ook
gedaan, toen-ie klein was En zooveel moeite had-ze gehad, om 't 'm af te wennen!
Nù zag-die er gezond uit! De rozen lagen 'm op de wangen. Gek toch, alle twee de
kinderen;... je hoorde wel 's van bakers, die 't de kinderen aanleeren, maar nee, dat
kon in dit geval niet, want zij had 'n echte zùster gehad. Die zou zoo dom niet zijn.
Dan moest 't aangeboren wezen. No, van haar hadden de kinderen 't zéker niet. Ze
zou 't 'm wel afwennen... ‘Màg je niet doen... Kwaäje jonge... Mag me dat doe-oen?
Foei!...
- Dà 'eet 'm dees' achtermiddagh ook al ghedaan... vertelde de werkster...
- Zoo?
- Joa. 't ies zjuust g'laik m'ne bruur... dien doe-oet dat ook as 'm kontengt ies...
- Je broer? hoe oud is die dan?
- 'k Weet nie... zooë peuprès drij-en-twentigh zal 'm zain...
En hijgend d'r te warme koffie slurpend en, den mond soms vol van koek en brood
vertelde Dellefien, met d'r sleepende stem:
- Joa M'ddém, dàt ies toch zoo'nen aardighe... Daar laeche we wat mee... 't ies 'ne
zot.. mor hij ies 'iel kalm, zeed 't?... 't Ies ne schrainwerker van z'ne stiel... en over
ennigte joare... 'eet 'm angenomme ghewest an de groote stoasse1)... ge-wet... en als
de stoasse geried was 'ebben z'm deur-gezongde... zee-d-'t... 't was pertang nen
deftighen wârkman... En toen 'eet 'n moe-oed ghedronke... en de neste daegh ies 'm
zat noar z'n wark gheghon... en daar 'ebbe de manne... enfin... ghe wet zoo... zoe e
bietsje ghezwânst... Ge moet nor de pollies ghon 'ebbe ze ghezeed... en ghe moet oe
loate opschraive... zeedet... dan zou 'm opdernief wark krijghe... En toen eed 'm naar
alle buriele ghewest...

1) Station.
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en toens 'ebbe ze ghezeed... als we opdernief wark voor à 'ebbe, zulle we à 'n kortsje1)
schraive... en toen ies 'm zot gheworde... ghiestere 'eet 'm nog noar de stoasse
ghewest... O M'daem we 'ebbe ghelaeche... kunde peinze... Ghiesteroavend ies 'm
naar 'ois ghekomme met 'ne cengs2)... en kontengt dat 'm was... en dan 'eet 'm
crême-glace ghewest 'oale... en as 'm dà opghevret 'ad... 'eet 'm in 'n 'oekske ghoan
ziette, en ghedoan... zooë... enfin zjuust ghelâk à klain'... o, m'dam w' ebbe ghelaeche...
In de donker nam Lena d'r kleine jochie op, en kuste 't veel malen. 't Werd d'r zoo
bang! O God! dat schepsel dat daar zat te lachen om d'r idiote broer... afschuwelijk...
afschuwelijk...
Onder de flauwe wenkbrauwen stonden de oogen van de werkster
angstig-dommelijk als van 'n koe... en de haartol die boven d'r voorhoofd hing leek
wel 'n paar schuin-omhoog kringende horens...
Lena rilde bij de gedachte, dat dat dit wanhopig-domme mensch straks weer alleen
de straat op moest, zonder eenig benul van eigen-waarde, en bijna overgegeven aan
ieder die d'r maar nemen wilde.
Toen tilde ze broertje met beide armen op, en drukte 'm hartstochtelijk aan d'r
mond...
En met nòg groote bewondering dacht ze aan Hanna, die frischgave vrouw, die
toch ook 'n volksmeisje was...
Die innig-vredige Madonna-kop, met de zachte krullen-omkranzing was verder 't
eenige waaraan ze nog kon denken...
Broertje sliep op d'r arm in, en zij mijmerde, tot de stem van David, die
schater-lachend met de werkster schertste, haar deed opschrikken.- Zeg, Lene gaan we gauw eten, 'k heb honger as 'n paard.
- Waarom wasch je je niet eerst 'n beetje. Je kan toch zoo niet an tafel gaan?
- Och nee, late we nou toch eerst gaan ete, 'k bin razend van de honger. 'k Mot
direkt na 't ete weg. 'k Heb fergadering.
- Alweer?
- Bin 'k gisteravond ook niet thuisgebleve voor jou? Had je me kameraad van
morrege motte hoore te keer gaan, dat 'k 'm voor niks heb late komme.
- Waar moest je dan na' toe?
- Krijg wat ik je wensch! Mot je dan àlles wete? As 'k je nou zeg, dat we same na'
'n danskot zoue gaan? Wat weet je dan nog?
- Wat mot je daar dan uitfoere?

1) Postkaart.
2) Cent.
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- As 'k je nou zeg: om de mensche te bestudeere... bin je dan tevrede?
- Och, voor wat mot jij de mensche bestudeere. Je krijgt al genoeg onchein1) te
zien, as je gewoon op straat loopt.
- Za-je me nou mit rust late?
- Blijf fanavend nou's thuis, zeg Daved, blijf nou's bij me.
- Och! lik me waar 'k geen ooge heb. Denk je dat 'k me door jou laat an bande
legge...? Hh. Nou nog mooier. Voor jou plezier me plechte verzake...
- 't Is toch je plicht niet, al die vuilegheid te gaan zien.
- Ik zèg je toch al immers dat 'k fergàdereng heb.
- Net zoo as gisteravend zeker.
- Loop naar de verdommenes. Bì-jij bedonderd!
Lena ging zonder wat te zeggen de keuken in. Nu-die in zoo'n stemming was,
vond ze 't maar 't beste, niks van dat andere te reppen.
Wel griefde 't haar, op zoo'n platte manier afgesnauwd te worden, nu ze vandaag
zooveel moois had doorvoeld.
Zonder wat te zeggen, dekte zij de tafel en sneed brood voor David. Zij zelf had
geen trek. Daarna ging ze pap koken voor Manuel.
David, die heelemaal niet naar ‘fergadereng’ moest, maar nu Frans 'm niet meer
wilde begeleiden, had besloten op z'n eigen houtje naar 'n danshuis te gaan, en daar
's rond te kijken, en zich - wie weet - 'n beetje te amuzeeren op den koop toe... vond
in d'r groote oogen verwijt, en z'n geweten liet 'm geen rust. Davidje, ging 't in 'm;
niet alleen dat je je eenige vrouw op de heele wije wereld bedondert, je treitert d'r
nog op de koop toe.
- No, weet-je wat, zei-die, 'k zâ-je mar weer je zin geve. 'k Zal me eerst effetjes
wassche. Zâ-je dan zòet zijn?
Lena zei niets. Ze zag in d'r verbeelding Hanna, en ze nam zich voor 'm geen
antwoord te geven, voordat-ie 'r op 'n behoorlijker manier toesprak...
- Och, stik jij, schreeuwde David. 't Spelletje begon 'm de keel uit te hangen. Nu
gaf-ie 'r d'r zin, en nou kopte ze nog. Maar hij voelde heel goed dat 't niet mooi van
'm was. As je iemand 't gebeente uit 't lijf vloekt, kom je d'r zoo makkelijk niet af.
Hij moest 't weer goedmaken. Ze keek 'm zoo rààr an - dàt kon-ie niet uithoude.
- Zal 'k je 'n stuk chukkela trakteere?
Daar dacht-ie weer alles goed te make met wat lekkers. Wat onnoozel toch, en
wat vernederend voor haar. Maar ditmaal zou 't 'm niet lukke! Ze zou 'm laten zien,
dat ze ook d'r gevoel van eigen waarde had. En ze deed alsof ze niets hoorde.
Nu werd David echt giftig.
- 'k Geloof dat ze jou vandaag leelijk onder hande hebbe ge-

1) Narigheid.
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had, hoor! Laat ze hier komme as ze durft, die mesjoghene floddermadam. Dan zal
'k d'r 's leere, vrouwe tege manne op te zette. Is ze bedonderd, die stinkendige rothoer!
Laat ze maar oppasse, dat d'r man niet te wete komt, dat ze 't mit drie kerels tegelijk
houdt. Dìe wil meespreke... kijktoe... En die valsche komediantster, mit d'r gemaakte
ponem, die hoort ook bij dat rotte, vuile kleinburgelijke zootje. Laat ze maar oppasse
dat 'k niet an d'r galant fertel, mit wie ze-n't gehouwe het, anders schopt-ie d'r
meschien nog de trappe af... Dat wil 'n vrouw opstoke... laat ze na' zich zelf kijke,
die rottige pekelhoer...
Daar werd d'r mooie, statige Hanna dus beklad... en daar kwam 't an, wat ze al
vooruit gevreesd had... d'r moest weer ruzie komen, natuurlijk; 't had al weer te lang
geduurd naar z'n zin... Ze moest weer alleen thuis blijven zitten, de heele dag. En in
haar altijd de gedachte aan dat andere, dat ze nu niet meer wilde. Nù nog minder dan
ooit. Dat kwam er nu nog bij: wat meer bewustzijn, en ook weer meer verdriet... Wat
had ze toch gedaan, wat had ze gedaan, dat ze zoo in alles moest lijden... En op eens
kwam 't in d'r op: dat is je straf, dat je je man gesterkt hebt in z'n kwaad, en 'm lusten
hebt gegeven zonder lasten...
Met 't hoofd in beide handen, ging ze luid-op zitten huilen. En kleine Manuel, die
op den grond had zitten spelen met 'n boek, ging op z'n teenen naast d'r staan, en
probeerde 'r handen van haar oogen te trekken.
- Moetje niet huilen... Moetje stil zijn...
Dàt deed David zeer, en opeens drong 't zenuwachtige snikken diep tot 'm door.
Dat heb jij nou gedaan, zei die tot zich zelf. Stomme hond, barbaar! kè-je je
bloed-eigen vrouw dan niet beleefder toespreken. Denk je misschien dat je 'n slijper
voor hebt? Wat zou je wel doen, as 'n ander d'r zoo vloekte? Zou je-'n-'m niet te lijf
gaan? En waarom blijf je dan nou zoo kalm zitte? waarom doe-je d'r nou niks an?
Kijk, hoe ze-n-'t te kwaad het! 'n Prachtig voorbeeld geef je an je oudste zoon. Denk
je misschien dat 't jou monopòlie is, je vrouw voor al wat leelijk is uit te schelde,
omdat je met d'r getrouwd bint? Kijk dat stuk schlemiel van 'n kind d'r nou 's bij d'r
arme trekke. Nee jonge, je mot daar niet wezen, zij kan d'r niks an doen, hoor. Hier,
bij je papaatje mot je zijn - diè het 't op ze geweten...
- Kom Lene, 't was zoo kwaad niet gemeend hoor, laat 't nou maar uit zijn.
En hij trok d'r aan d'r elleboog. ‘Zal 'k je 's 'n bonk fertelle?
Maar ze bleef snikken.
Attenomme-God wat heb 'k gedaan, dacht David verder. Hoe krijg ik 't nou weer
in order? Pesman, waarom treiter jij je vrouw
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vrouw zoo? Het ze niet alles in de wereld voor je over? Hoe maak je 't nou weer
goed? Geef d'r 's 'n zoen, meschien helpt dàt. En hij boog zich over d'r heen en zoende
haar smakkend op d'r voorhoofd.
- Dàr. Bi-je nou weer goed op me?
Manuel liet-ie tusschen z'n knieën staan.
- Dar, slà me maar, flink zoo, hoor. Harder. Zeg dan mar: Stoute pa.
Dit maakte Lena weer week. Hij wàs toch zoo kwaad niet, al gebruikte-n-ie
gewoonlijk dikke woorden.
- Blijf je dan van avend thuis’, vroeg ze, even met betraande oogen opziend.
- Nò, as je dan zoo op me gezelschap gesteld bint, goed... Is de vrede dan
geteekend?
- Zà-je dan niet meer schelde op mensche die je niet ken?
- Ook al goed.
Ze stak 'm d'r smalle handje toe.
- Zie zoo, meende David, nou zijn we weer goeie maatjes. En weet je wat? Als ik
na' fergadereng ga, geef ik ook gauw 'n half frankie uit, voor 'n kop koffie of 'n glas
fuel water; 'k ga er 's effetjes wat fê-êns voor bij 't brood hale.
- Och maak je nou maar niet zoo te doen. De bedoeling is ook al goed.
- Bì-je meschoghe. Bij Augurkiesman in de Leeuwerikstraat. Bin direk teruch.
En wech was-ie. Zonder overjas.
Wat 'n vreemde natuur had die Daved soms! Hoeveel keer was-ie nou van avend
al omgedraaid? Zoo is-ie nijdig as 'n haan, zoo is-ie de goedheid zelve. 't Eene
oogenblik houdt-ie de werkster voor de mal, en 'n minuut later valt-ie tege me uit.
Nog 'n beetje later wil-die trakteeren, en dan spuugt-ie weer vuur en vlam, en as je
dan weer goed tegen 'm bint, wil die alles in de wereld voor je doen.
Ze begreep d'r niet veel van. Eén ding was zeker. Zij had 'n heel ander karakter.
Zij had langer an iets...
Zou 't nou goed zijn, 'm van avend te spreken over dat andere? Hij had nu 'n goeie
bui, meschien zou-die d'r dan welwillender anhooren, en beter nadenken. Och, dat
wist ze ook al weer niet... ze had 'm wel bijgewoond dat-ie over niks nadacht als-ie
vroolijk was... Ja, maar wanneer dan? Ze zat weer hulpeloos. 'n Oogenblik had ze
gedacht: Meschien jà, kan 'k 'm òverhalen. Nu wist ze geen eens hoe ze 't an moest
leggen... Was dat nu wel mooi van d'r, tegenover Hanna...?
Hoe zag die er ook weer uit? Ze kon d'r niet meer terugvinden; hoe ze ook zocht.
Dat was nou naar. Ze had zoo gehoopt, altijd aan die zachte verstandige kop te kunnen
denken...
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David was al weer terug. 't Platte pakje lei-die op de tafel: - Daar; 'n ons gezoute
zalm... fê-ên ete... Nou, hoe bin 'k nou op je? Wat zeg je nou?
- Heel aardig.
- Zeg, die vent waar 'k dat gehaald heb, die zal me ook gegestolen worre. Bah! 'n
sekreet fan 'n kerel. Daar staat-ie me daar achter de toonbank, mit 'n wit jassie an en
'n hoed op z'n knar. En 'n stem: schreewen! Of ie 't uit z'n toone moet hale. ‘Fijne
whaar, fhijne waar’, zoo is-ie maar bezig. En 'n sjikkerlap, jazeme1) dat-ie doet. Als
diè geen twintig spatjes per dag nà binne slaat...
- Goed leve zal die vrouw bij 'm hebbe...
- O, zwijg stil. Spreek me d'r niet van. Nou is ie 's 'n oogenblik in de winkel, maar
anders doet zij alles. En hij verzuipt de centen. 's Morgens om zeven uur begint-ie
al. Dan kan je 'm al tegekomme. Ieder uur het-ie 'n andere kroeg. En 't hoogste lied
zingt-ie uit. Maar hij kan d'r goed tegen; zoo waar zal ik geluk hebbe, hij drinkt t'r
tien achter mekaar, en je merkt nog niks an 'm. Maar 's avonds legt-ie voor mirakel
en dan ranselt-ie z'n vrouw, dat ze bont en blauw ziet... Ik zeg toch maar, as je zoo'n
man anziet... Dan hè-jij 't toch maar emmes getroffe, wat? Daar bin ik toch nog 'n
engel tege...
- Om uit de hand te ete...
- Wacht, ik heb nòg meer te fertelle. He-jij in Amsterdàm gekènd: die jongens fan
Van de Zon? Drie broers. Alle drie van die kleintjes?
- Nò, wat is daar mee...?
- Dan ken-je zeker wel de jongste - Izak?
- Ja, die altijd zoo ingetogen leefde.
- Juist, die bedoel 'k. Die het de koer geschopt an 'n meid uit 'n kroeg, ergens op
de Falkonrui of daar in de gebure. En op 'n goeie avend zit-ie daar en ze stoppe me
'n briefie in de bus: ‘Izak Van der Zon die hier zit is 'n meissiesgek’. Die meid die
vindt dat brieffie; adenom! één furie; 'n paar menute later vliegt-ie buite. En nou bin
'k 'm daar net tegekomme met zoo'n paard van 'n meid, zoo'n echte beer uit de
Seefhoek2)... 'k bezweer je, minstens twee maal zoo lang as hij. Hij het d'r waarachtig
'n laddertje bij noodig. En nou staat-ie iedere avend bij d'r voor de deur te blauwbekke,
want binne mag die niet, ower d'r ouwers, echte jodehaters, fan die driedubbel
owergehaalde Pijpekoppe... No, op 'n goeie dag ranselt ze 'm toch half dood, dat is
zoo vast as wat! Hoe komd 'n jonge zòò meschoghe?
- 't Is wat te zegge...
- Wacht 'k heb nog meer: Herinner jij je dat ik je verteld

1) Zuipen.
2) Buurt waar de danszalen liggen, in 't vorige hoofdst. beschreven.
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heb van 'n opstootje, je weet wel, van die vent die 'n meid mit 'n kind het late zitte...
- Mit z'n verscheurde broek.
- Ja. Nò, die kerel bin 'k vanavond òòk tegegekomme, en je raait nooit mit wie.
- Nò?
- Mit onze deftige werkster, netjes an z'n arm. En verliefd!
- Verschrikkelijk. En zou die meid dat nou wete? Dat-ie pas 'n ander het in de
steek gelate?
- Dar zal je zich nog al feel van antrekke. Daar is ze juist heel erg mee in d'r schik.
Want zjaloersch dat die meide hier zijn! Dan is 't: ‘Zul-de niet bij 'n aandere ghon,
Tjsorl?’ En hij zegt dan natuurlijk: ‘Neeë, daarvoor zien ik à veel te gheire’... en dan
het-ie d'r. As ze nou 'n tijdje zwanger van 'm is, en hij kan d'r niet meer gebruiken...
dan is tege die tijd dat kind van die andere gepeigherd1) en dan wisselt-ie weer om.
Zoo houdt-ie 't zaakie warm.
- Zou dat nou allemaal waar zijn?
- Of 't waar is? Dat gebeurt hier iedere dag!
- Kan je dan zoo'n meid niet waarschouwe?
- Ze ziet je ankomme. Denk je dat-ze mit hun ooge in hun zak loope? Ze wete dat
evegoed as ik. Maar 'n meid mot 'n jonge hebbe, die mot ‘gebruikt’ worde. As ze 'n
jonge an zien komme, worre ze half mesjoghe. Dat hoort d'r nou eenmaal bij, dat
wete ze. 'k Heb 't al 's meer gezegd: ze worre hier zonder blommetje gebore... dat is
vaste wet hier.
Plotseling zag Lena den eerlijken kop van Hanna, met de oprechte oogen en de
blonde krullen, vòòr zich rijzen. En dat gaf haar hoop en moed:
Ze legde d'r handje op z'n arm.
- Zeg David, hoor 's...
- Nò, wat is?
- 'k Wou je 's wat vrage...
- Fraag op, as 't maar wat moois is’. David trok z'n wenkbrauwen op en lachte.
- Ja,... as je dat nou allemaal voor je ziet...
- Wat allemaal?
Die toon schrok Lena af en heel zacht ging ze voort...
- Och, je weet wel, waar je daar van verteld hebt,... denk je daar nou nooit 's bij
na?
- Wat spreek je toch zacht! Hooger, ik verstà je niet...
- Ik wou wete... of je nooit 's an je zelf dacht.
Nu kon ze niet meer terug. En ze was d'r blij mee, al zat ze bijna te trillen van de
gedachte dat 't nu zou komen.

1) Hier: gestorven.
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- 'k Begrijp werachtig niet wat je bedoelt, je doet zoo gèk.
Misschien doe 'k wel 'n beetje gek meende Lena, en dat maakte d'r angstig: 'n
slecht begin; ze kreeg berouw, voelde zich schuldig. Maar duidelijker dan straks zag
ze Hanna's gelaat; 't was op 'n blauwen achtergrond.
- Zeg David, 'k geloof gerust... dat we bijna net zoo leven als die menschen hier.
- Waar haal je dat nou ineens fandaan? Dat is pure onzin. Hou ik soms twee meide
an, of laat ik je soms zitte as je 'n kind van me krijgt? Of laat jij me misschien door
je ouwers de deur uitsmijten als me lood op is? Wad 'n brutaliteit. Wij leve net zoo
as dat tueg hier. Hoe haalt 'n mensch de onzin bij mekaar?
- David, wor' nou niet giftig...
- Maar zeg dan niet zulke tasbare onzin!
- Zal 'k verder gaan?
- Doe wat je niet late kan. Vraag wat ìk d'r mee te make heb.
- Zal je me dan late uitspreke?
- As je geen absurde dìngen zegt...
- Nò goed. Ik heb zoo 's gedacht, zie je. En nou vind ik dat in de steek late wel
heel erg is, natuurlijk, maar 't ergste is toch nog dat ze leven voor hun genot,... iets
dat eigenlijk 't heiligste is... te minste dat vind ik...
David deed z'n mond open om te antwoorden, maar Lena zag 't niet en ging door.
Toen deed-ie z'n mond maar weer toe.
... dat ze zoo iets gebruike voor hun vermaak...
- Wat ik je brom, dat hè-je fooruit uit je kop geleerd. Ja! anders zeg je zóó'n boel
tegelijk. Daar motte we jou nèt voor hebbe. Dat is één. Dàn mot je me toch 's an me
verstand brenge, ik bin tegeswoordig 'n beetje hardleersch, zie je, je mot me 's effetjes
gauw duidelek make, waarom 'n geslachtsapparaat heiliger is as 'n oog, of 'n neus.
'k Kan je wèl zegge: ik foel daar niks van, geen sikkepitje. Alle zinnen zijn voor mijn
gelijk’... David merkte nu dat de frazes die hij d'r maar onnadenkend uitgesmeten
had, 'm op de goeie weg brachten, en zei 't volgende met dreigend gezwaai van
wijsvinger, voelde zich boetprediker... En jij, jij kan me niet wijsmake, dat jij je
jeweetwel heiliger foelt as wat anders. Ik foel teminste dat 'k daar iets heb zitte, maar
jij niet... of 't most 'n ijsveld zijn,... ha-ha-ha...
Wat was-ie weer ruw. Lena voelde zich gekwetst. Als 'k nou ophou, zei ze tegen
zich zelf, dan krijg ik datzelfde later nog 's te hoore... Nee, laat 't nou maar in eens
uit zijn:
- Ja, dat is nou meschien wel wààr’... Ze dacht 'm nou 's aan 'n zoet lijntje te houden.
- Of 't waar is? Vast en zeker is 't waar. Ik begrijp waar-
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achtig niet wat je maakt. Nou op je gezondheid... ha-ha-ha...
David at smakelijk van z'n boterham met zalm.
Ze voelde zich plotseling alles ontzinken. Ze begreep zelf niet, wat ze tegen 'm in
kon brenge... Toch voelde ze dat ze groot gelijk had.
Manuel keek begeerig naar de zalm.
- Gee-mijn ook 'n stukkie, Moe... ik ook 'n stukkie fisch...
- Nee vent, dat is niet goed voor jochies van jou soort. Eet jij maar lekker je pappie,
hoor...! is 't te heet? Zal moetje blaze... Zooöö... Nou zoet ete, hoor...
- Gee-mijn zoo'n stukkie zammel... ik mot zoo'n stukkie zammel hebbe...
- Kom broertje, zoet zijn, hoor... Moet je weer ziek worre?... Dan komt 'n groote,
groote man, en die bindt je weer vast... mit 'n touw... en die doet-je weer in 't kouwe
water...
Broertje huilde: ‘Nee, man niet komme...
- Zà-je dan zoet zijn? kommier, zal Moetje je nog 'n beetje suiker geve?... Zoo,
nou flink ete hoor... Bah, wat hê-jij 'n natte ooge... Zooöö, één lepeltje, flink zoo,...
nou broertje alleen ete...!
- Wat hindert 't, 'm zoo'n stukkie zalm te geve, narrente? Van zoo'n pietsie zal die
toch niet stèrreve... Hij blijft toch z'n heele leve geen grasvreter... dan ond-erf 'k 'm...
Ja, dat kan ik net hebbe...
- Kòn je-n-'m maar onterreve... Lena had trane in d'r oogen.
- Wat wil je nou weer.
- Ja, dat hebbe ze toch van jou David... Van-middag zat Kareltje wèèr mit z'n hand
onder z'n jurrekie... O, God 't is zoo verschrikkelijk.
- Och, dat gaat wel weer over, as ze maar eerst hun verstand hebbe...
- Toen we 't pas merrekte bî-jij toch 't eerst na' de dokter geloope... en jij bint
thuisgekomme mit de boodschap dat-ie geen vleesch mocht hebben... en wat bî-je
te keer gegaan...
- No, dan bin'k meschoghe geweest. As je zoo iets pas ziet, schrik je d'r natuurlijk
van... maar om d'r nou zóó'n drukkie van te maken...
- Zeg, David... ik bin zoo benauwd... dat ze d'r nooit van genezen...
- Och, ingebeelde dwaaskoppigheid... niks anders...
- Ja, jij ziet 't nooit vóór je... Maar ìk mot d'r de heele dag mee opdraaie. - o, God
't is zoo naar... zoo'n klein kindje... met zoo'n gezicht... net 'n ouwe man... zoo'n klein
jochie... en 't is toch z'n schuld niet... hij kan d'r toch niks an doen... hij het toch geen
kwaad gedaan...
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- Zeg, jij het fandaag je piesertje al heel dicht bij je ooge zitte, meid. 't Is wat te zegge.
O, wat ruw, wat onbehouwen. Hoe kòn-die 't over z'n hart brenge. Begreep-tie er
nou werkelijk niets van?
David had 't heel goed begrepen. Maar doordat-ie zich wat vreemd voelde worden
bij de gedachte dat de kinderen dat eigenlijk van hem hadden, en omdat-ie niet wilde,
dat Lena zich nou nòg meer van streek bracht - probeerde hij er zich met 'n mop af
te maken. Hij zag nu wel, dat 't niet lukken wou, en dat speet 'm. Kwaad had-ie d'r
niet mee bedoeld...
- Kom Lene, wat geeft 't nou of je d'r al om huilt... we motte afwachte... en we
kenne nie meer as ons best doen... Kom, eet nou maar ferder... daar heb 'k nou zalm
foor gehaald... wat jij eet kan òòk wel in 'n vinger'oed... 'k Mot zègge... 'k heb 'n
goedkoope kostganger an jou...
Hij-zelf vond z'n woordjes nietig. Hij merkte nu wel, dat ze 't erg te kwaad had,
en dat-ie op zoo'n manier toch niet verder kwam.
- Lene, Lene, wat hè-je-n-'t fandaag op je heupies. Hè-je broerd werk op... wille
ze niet loope bij je? Kom, fertel mijn nou 'r 's wat je mankeert... Nee, spreek me nou
's niet tege, d'r mankeert je wat, je het iets op je hart... Nou, heb 'k 't an 't rechte end
of niet? Biecht nou 's alles op... Bij wie kà-je 't nader doen as bij je bloed-eigen man?
Kom nou meid...
- Zal je me dan niet àfblaffe?
- Nee, op me eerewoord... op me woord van waarachtig...
Ze keek weer op. Toen legde ze d'r hoofd op z'n schouder en zei 'm zacht in 't
oor...
- Zeg, zoue we in 't vervolg niet beter kenne leve, anders dan die mensche hier?
- Bin je daar weer?... Ik dacht dat we daar net d'r hoog en breed over geredeneerd
hadde...
- Nou schnauw je me tòch af...
- Nee, gerust niet...
- No, ik heb d'r over gedacht, wat je daar zei, van alle zinnen die gelijk zijn.
- En...?
- En toen hè-je gezegd dat ik d'r niks van voelde... dat is waar.
- Noöö, dan had ik toch rech'! Gammerte!
- Nee, net omgekeerd. Je had ònrecht, juist omdàt 'k d'r niks van voel...
- Hoor 's, ik heb al feel raadsels opgelost van me leve... maar dàt... dat is
abakadraba... Dus omdat jij 't niet voelt, moet ik 't òòk niet foele...
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- Mot ìk 't dan wèl voele, omdat jij 't voelt... We zijn toch gelijke, dat hè-je toch altijd
gezegd... Rekent mijn gevoel dan heelemaal niet mee?
David overdacht, dat ze vanavond sterk redeneerde. 'n Goed antwoord vond-ie
zoo gauw niet. Daarom zei-die maar:
- Maar we motte toch wat over hebbe voor elkander...
- Hèb 'k dan niks voor je over? Offer ik me dan nooit voor je op,... David?
- Dat is je plich'...
- Nee David... Dat kan me plicht n i e t zijn. Lena hoorde dat d'r stem vol en diep
klonk: 't Kan me plicht niet zijn, iets te doen, waar ik niks voor voel, en wat láág
vind.
- Laag? Dát láág? o Lene, je spreekt uit je hoof', je kèn 't niet, je spreekt as 'n blinde
over kleuren...; láág? As je de heele dag op 't fabriek gezete hebt, in de uitwasemenge
van al watter fuil is,... en je hebt je ooge stuk gekeke op dat pes-rotwerk, - as je je
heelemaal blind gestaard heb... kompleet blind... en je zenuwe binne opgevrete...
verwoest... dan bì-je geen mensch meer... dan zie je 'n frouw an, as 'n d i e r ...
Godverdomme, net as de hondjes die mekaar achterna loope... en mekaar an de reet
lekke... en al die gore praatjes, die je de heele dag om je heen hoort, en die stinkendege
liedjes... die make je h e e t ... 't Zit hier in de luch!... en as je dan thuis komt... dan
schaam je je Godverdomme voor je kindere en voor je èige frouw... en as je dan òp
bint van dat ferfloekte geslijp... van die pes-glimmertjes... en je gooit dan d'r uit, wat
d'r in je zit... wat je foelt dat d'r te veel is... wat in je bràndt... dan wor je weer
opdernief mensch... en dan kan je weer mit krach' an de gang gaan,... en dan durref
je je kindere weer an te kijke... En dat durf jij laag te noeme...? Je weet niet wat je
zègt... nee, nee, en nog 's nee, jé wèèt nièt wàt jè zègt... Dat is niet laag, nee,... dat
maakt je weer 'n mensch... dat is 't mooiste wat d'r bestaat...
Hij snapte niet, waar-die 't vandaan haalde, zoo gauw. Hij zei weer na, net as op
die fergadering, wat-ie voelde als ‘z'n inwendige stem’... Hij leefde niet alles mee...;
hij wist niet vooruit, wat d'r komen zou,... maar raakte opgewonden door z'n eigen
woorden, die hij mooi en wààr vond... juist in de echte toon... Z'n woorden maakten
'm gevoelig, z'n kijkers werden groot en hun schittering dofte tot glans... hij huilde
met slappe roodgerande oogleden...
Doch Lena had van z'n antwoord maar weinig gehoord. De razende snelheid
waarmee hij sprak, had d'r al heel gauw bedwelmd, en koppig hield ze vast aan d'r
oorspronkelijke gedachtegang, waarvan de draad haar telkens verloren leek, als een
van
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David's woorden tot d'r doordrong. Zou-die dat nu allemaal meenen? Zou-die
werkelijk zoo opgewonden zijn, of waren 't frazes? God, hij huilde, 't moest 'm ditmaal
toch wel ernst zijn...
- Ja, David, je voelt dat natuurlijk anders as ik, maar denk je nou 's in mijn plaats.
Ik voel in alles presies 't omgekeerde. 't Zou voor jou 'n heele kwelling zijn, as alles
in je miskend werd. Maar nou misken je alles in mijn... denk je nou, dat dat voor
mijn niks is?
- Es dat voor mijn dank... dat ik ze altijd trouw blijf,... 'n vrouw as ijs...! Je weet
toch wel, ik heb 'n biezonder tamperament... ik mòt anders leve as de meeste manne;...
'k heb 't je altijd gezegd... En hier, hier is 't nog èrger, àlles maakt je heet,... en de
meide op straat die lokke je bijna... je hoeft ze maar an te kijke en je hèbt ze... zou
één man van mijn temperament daar tege bestand zijn?
- Maar d'r zijn toch wel mensche die zoo leve!
- Noem 's op?
- Dan hè-je die jonge van Frede, waar je over gespro...
- O, heb 'k niet gezegd, dat de wend uit die hoek waait? Opgestookt bi-je, niks
anders; 'k heb wel gelijk gehad, ik kèn mijn Pappenheimers... Nò, dat daargelaten...
wees nou toch 'r es verstandig. Laat je nou 's niet verblende... want anders is 't niet...
laat je nou 's niet verblende door praatjes van kindere, die nog niet droog zijn achter
hun oore... ik dacht dat jij verstandiger was... Denk jij nou één oogenblik dat die
twee dat volhouwe? Ha-ha! Kom over 'n paar jaar 's terug? Geloof mijn, die meid is
'n èchte, èchte Antwerpsche, achter dat kalme ponem zit 'n orkaan van wallust... let
op me woorde... over 'n paar jaar leve ze net as ieder fatsoenlijk mensch en meschien
nog wel 'n beetje erger... òf ze zijn krankzinnig... Hè-je dan nooit gehoord van
Profester Langeberg mit ze frouw? No, die hebbe òòk zoo geleefd... samen gewoond...
same gereze,... op 'n goeie dag zijn ze alletwee meschoghe geworre... stàpel...
Mensche... dat binne beeste... geloof mijn... en de natuur kan je niet onderdrukke...
wat ìk je brom... die jonge komt nog 's van 'n kouwe kermis thuis, want dàt zal je
altijd zien, às die soort lui beginne, dan beginne ze goed!... Ken jij eene Zwart?...
ook zoo'n ijzere pettech1)... die werkt naast me... Die kerel doet de heele dag geen
smoel ope... altijd suffig... in zich zelf gekeerd... kompleet 'n heremieter... Adenoi!
je had ze vandaag motte bijwone op 't febriek... hij het motte trakteere of-ie wou of
niet... en weet je waarom? Omdat-ie gezònge het:... ‘Zwart: de vlag mag je wel
uitsteke’... hebbe ze geroepe... ‘Zwart: 'n streepie an de balk... Zwart: wat overkomt
je... d'r legt zeker 'n luis op sterreve’... De heele dag hebbe z'm ze kop dol gemaald...
Dat was voor 't

1) G e k .
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eerst, in 'k geloof 'n jààr of drie, dat-ie daar werkt... En 't mooiste van de grap is: je
had die vent vroeger motte kenne... 'n uitgaander eerste klas... kapot het-ie zech
geleefd... diè kan zoo iets makkelijk doen, hè? Die het eerst ruim baan gehad...
- Maar die zal toch wel iets... 'n goeie rede, gehad hebbe, om op ééns anders te
gaan leve...
- Z'n vrouw het 'm meschoghe gemaakt...
- Laat jij je dan ook 's door mijn meschoghe make, man. Toe, al dee je 't maar
alleen voor de kinderen...
- Dààr is nou niks meer an te verandere, diè zijn d'r nou eenmaal...
- Kom Daved... denk je dan nooit 's an 't slechte voorbeeld? Ze zalle 't wel merreke
as ze wat ouwer zijn, wacht maar...
- Daar zalle we wel voor oppasse.
- Dat ken je niet Daved. Ik, as vrouw zijnde, weet dat zoo goed... 'n kind ziet
scherper as-je denkt... en d'r kenne nog kindere komme... al doe je nòg zooveel
moeite... en dan, zie 's naar je vader... as je zoo dòòrgaat, ga je net dezelfde weg op...
je mòet je zelf meester blijve, vent... waarachtig, doe nou 's je best...
- Ik zeg je toch al dat ik niet kàn... ik kàn niet... hoeveel maal mot 'k je dat nou
nòg zegge... 't Is me Godverdomme wat moois: Je uit de naad sappele... ploetere dat
je d'r bij neerlegt... en as je dan thuiskomt, 'n zuur smoel en 'n vrouw die zich laat
opstoke... Ik heb je nòòdig... Voor 'n goed woord heb je hier 'n meid... die je kan
gebruike zooveel as je zin hebt... bì-jij bedònderd...
- Daved... Daved... is dat dan 't zelfde? Ken je dat dan mit elkaar vergelijke. Zit 't
dan alleen maar in 't lijf?... geef ik je dan niks méér... David, David, hoe ken je zoo
zijn tege je vrouw...
Ze zag 't weer in, wat ze al zoo dikwels had begrepen... hij voelde niets van al d'r
opoffering... hij had d'r niet meer lief... 't was sleur en gemakzucht, dat-ie bij d'r
bleef... Zachtheid, eigen gemoedsleven, zorgzaamheid... hij zag d'r niets van... en
waardeerde 't dus ook niet.
En David dacht: Ze merkt heelemaal niet, dat 'k me al zooveel inhou, en altijd
voorzichtig mit d'r omga... Ze is toch me vrouw... ze moet toch met me deele... En
onbegrijpelijk dom vond ie 't, dat zij dacht, op háár leeftijd, en met haar
ondervinding... dat je kon leven volgens 'n theorie... dat mensche engelen waren. Je kàn de natuur toch niet dwingen... en op zijn leeftijd kon j e je toch maar niet zoo
één-twee-drie van levenswijze verandere. - Nee, hij moest d'r nu maar 's flink de
waarheid zegge... 'n heele periode van geharrewar scheen voor 'm te legge... àl z'n
kracht had-ie noodig voor 't barre werk... Nee, dóórbijte nu maar -
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zachte heelmeesters maken stinkende wonden, - en hij voelde zich heelmeester, - hij
maakte zich wijs, dat-ie niet alleen voor zich-zelf sprak, maar ook voor hààr. Nee,
v o o r a l voor haar. - Dat absurde idealesme... dat klein-burgerlijk gepruts, - dat
moest d'r uit, - al moest-ie 't d'r uit scheùre...
Hij stond op, rechterhand in broekzak, beentjes krom, 't haar over z'n nu heel laag
voorhoofd, z'n roodgerande oogen wijd-open, de breede glimmende onderlip hangend,
maar mondhoeken iets opgewipt, - wat aan z'n wezen gaf: 'n valschen half-lach...;
en met z'n linkerhand heftig op-en-neer gebarend:
- Hòòr nou 's Lene, zei-die, ik zal je één ding zegge: an dat ferfloekte gekijf heb
'k de pes gezien, en daar mòt 'n end an komme, dat is zoo vàst as wat... Nee, nee, val
me nou niet in de rede, ik wil uitspreke,... verstaan?! Kort en goed: ik bin, zooals ik
bin, - en ànders make kan ik me niet, dat is Godsonmogelijk... verstaan?! Goed. Nou
zeg 'k je eens foor altijd, ik bin 'n mensch met 'n warm tamperament, en an mijn
geslachtsdrift mot 'k foldoen, anders wordt 't mit de dag erger, ik wààrschouw je...
Je verstaat me, hè? Zulleke kromme spronge kan ik n i e t make... 'k ferga
Godverdomme nòu al van de pijn in me lende... fan de kongàstie in me ruggemarg...
denk je dat al die aartsdomme gekheid van jou me in de kouwe kleere gaat zitte.
Morrege brenge... O, je gelooft me niet. Zoo! Ei, ei. Nò: Zaterdagavond ga ik na 'n
dokter, die zal je daar dan wel 's 'n boekie van òpe doen... dan zal je 's hoore, hoe je
me doodziek gemaakt hebt, mit al je kleinbùrgerlijke fratsen... Maar één ding zeg 'k
je... as 'k bij de dokter gewéést bin, en die zegt, dat ik gelijk heb... dan geef 'k je 'n
week bedenktijd... en as je dàn niet tot inkeer komt... zoo waar as ik hier voor je sta...
zalle de kindere me afsterrewe... dan moet 'k àndere maatregelen neme... Zoo, nou
weet je, waar je je an te houwe hebt...
David at gedaan, nam z'n hoed, knoopte z'n cache-nez om en...
- Ajuus, ik ga 'n uur na' kafé, zei-die.
En hij holde de trap af.Leen keek 'm na, door 'n venster van de donkere voorkamer. De straat lag dof-zwart,
met hier en daar van geel licht doorspeelde plassen. David liep snel. Z'n overjas was
los, fladderde om z'n lijf; en de woest-snelle schaduw, die hij voor zich wierp, gaf
'm beangstigend-lange stap-beenen. Toen donderde 'n trem voorbij, en hij was niet
meer te zien Ze ging 't kind te bed maken, waschte 'm werktuigelijk, veel te langzaam, en 't ventje
lag op d'r schoot te huilen, en spartelde met z'n bloote pootjes. Hij had 't zoo koud.
Moetje hoorde niets. Ze trachtte d'r gedachte bij elkaar te krijgen. De woorden van

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

141
Daved gonsden onophoudelijk in haar nà... Dingen die z'm niet had hooren zeggen,
- tenminste, ze herinnerde er zich niets van, - klonken haar nu plotseling in de ooren,
doken op uit 't soezerige gegons dat d'r overigens vervulde; zonder samenhang,
verward, helder. Ze schrok... Zou David dat allemaal gezegd hebben?... ‘'k Heb je
nòòdig... voor 'n goed woord... hier 'n meid... gebruike zooveel as 'k zin heb...’ Ja,
ze wìst 't, 't kòn niet anders in d'r zijn gekomen. Ze hoorde 't tellekens opnieuw, en
't deed d'r krimpen van schrik... Wat ging d'r toch in 'm om,... wat was d'r nu
overdreven bij, en wat wààr...? Alles kon-die niet meenen, maar alles liegen toch
òòk niet... M'n zègt... zulleke dinge niet...; wie ze zegt... heeft ze gevoeld... 't zeggen
op zich zelf... is al 'n daad, 'n lage in-gemeene streek... Ze dommelde... oogen
half-toe... met 'n licht schudden van d'r kop nu en dan... fixeerde star 't wekkertje op
den schoorsteen, dat begon te stralen, smèlten... 't werd 'n vlek... ze dommelde... zag
niets meer... d'r ooren suisten... Ver-wech huilde 'n kind, maar 't ging haar niet aan...
Met 'n ril-schok kreeg ze weer d'r bewustzijn... en droomerig-helder hoorde David
zeggen: ‘Meide... lòkken... lokken me hier...’ en ze zag 'm staan, met z'n hand in z'n
zak, boven z'n broekspijp die viel langs z'n krom been, uitgebold aan de knie... en
zag nu duidelijk z'n gezicht... treiterig lachend... 't haar over 't stomme voorhoofd,
in 't midden bijna op de neus... d'oogen akelig groot, scheef, half besloten in de
slap-bol neervallende leden... waarvan de rooie randen fijntjes knipperden; en om
z'n mond dat plagerig-lachende... die slappe onderlip, die lilde onder 't spreken...
Lachten niet precies zoo, de jonges die d'r vroeger op straat naschreeuwden: ‘Jodin...
smaùs... jòòd!’ Ze hoorde ze nòg schateren: Ha-haää... ze het zech nog niet
gewasschje... ha-haää... kêêk 'r loope... breek je bèïne niet... jòòd...’ En ze hoorde de
steentjes weer om d'r kop fluiten en neervallen met 'n tik op den grond... En 'n klein
meestertje... op school,... 'n leelijk duiveltje met 'n bochel en 'n groot hoofd en
op-geknikten neus... en half-geschoren stoppel-bakkes... die had òòk zoo gelachen,
toen-ie d'r had geranseld, z'n volle vuist ploffend op d'r rug... en toen met 'n liniaal,
geraffineerd gniepig, op d'r knokkeltjes, die ze bevend ophield... ‘Asj je wech-trrekt
krê-êg je nog mèèr, hòòr!’... O, die walchelijke treiter-vent, mit z'n mienisch1)
gegrinnik om d'r pijn... als de hoog opgeheven liniaal néer-cirkelde met doffe tik op
d'r knokkeltjes, en zij één been stuiperig òptrok,... smart nog gruwlijker dan
verwacht,... en d'r mond verwrong en d'r oogen dichtkneep bij iedere foltering...
‘Soo, lellijke swarrtkop, dat hé-je-n-alwèèr gehat... lekker hèèë... het 't goed
gesmaäakt? Je

1) Hier: kwelgeesterig.
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kan nog meer krrê-êge hoöor... je hebt 't maarr te segge’ - Nog vielen d'r oogen toe...
gloeiend in weeë berusting,... als ze dààraan dacht... Maar wie nu zoo gelachen had...
die kon ze niet plagen, niet na-roepen op straat: ‘Leelijke bult... kinderebeul!’ die
kan ze niet eens vrijuit, vol wraakzucht, hàten... Want die demonische kwelgeest
kroop over 'n uurtje bij d'r in bed... als ze daar zou ligge, d'r hemd dicht om d'r lijf
getrokken,... zich klein-en-smal makend... toch met d'r bloote armen en beenen telkens
huiverend zou raken z'n harig lijf... Ineens begreep ze 't, wat Greta d'r vanmiddag
gezegd had: ‘Ik kan 'm niet lùchten!... en: ha-ha-hâââ... ha-ha-hâââ... brandde 't
gil-geschater van de feeks d'r in de ooren... O, die feeks in d'r plots belachelijk
geworden kleeren, en om haar heen die tooverig-mooie kamer... waarin zij zichzelf
van heimwee snikkend had weergevonden,... en de herinnering aan d'r zacht dwepende
jongemeisjestijd... d'r warm ideaal-vol gemoed... dat smachtte naar òp-gaand bezingen
van eigen rust en trachten,... terwijl anderen rondslenterden en scharrelden met jonges;
die muffe naaisters-werkplaats op 'n zolder... waar alles dof was... en de lucht vervuld
met kleine draadjes en stinkende stofjes van gescheurd linnen... dat gehate atelier,...
dat d'r opeens vredig had geschenen door 't in haar glimlachend ideaal... En plots
dan die duiz'lende val naar 't mokkende leven van nù... enkele jaren getrouwd, liefde
verloren... stil gezwoegd, nooit gewaardeerd... kinderen per ongeluk gekomen,... in
hun wieg reeds ontheiligd, door 'n glimp van dat dierlijk-lage, dat in den vader bijna
eeuwig stìnkend kookte,... kinderen in stil lijden gebaard... tòch geen moeder... voor
den vader niets als 'n handdoek, 'n vod, 'n meid... die voor 'm moest gaan liggen...
‘waarvoor werkte-n-ie anders?’... en die hij zou gedaan geven, als ze d'r plicht niet
dee... 'n Meid, die 'n week bedenktijd had gekregen... en die zich moest beteren...
zich bukken tot iets wat ze l a a g h e i d had genoemd bij 't zacht-reine zuchten van
d'r verstervende jeugd-ziel;... 'n meid, 'n mèid... 'n hoèr! voor d'r man met z'n
koud-lachende zelfzucht... O, God! Dat de moeder niet in d'r werd gewaardeerd...
dat d'r moederschap d'r niet heilig maakte in z'n oogen...
O! Dat zij, die moest waken voor lichaam en ziel van d'r twee arme jochies, nu
niet eens meesteresse mocht zijn van der eigen lijf... nog niet eens van d'r eigen ziel...
O, lieve God, dat 'n ander, 'n hatende kwelduivel, haar mocht opdringen wat hèm
goeddacht, omdat 't streelend scheen voor z'n helsche begeerte zonder liefde...
En toen was ze in eens u i t zich zelf, en zag vol medelijden neer op arme Lena,
die zoo moest lijden; ‘Arme schlemielte... waaraan heb je dat verdiend?’... klaagde
ze... en begon te weenen om 't arme moedertje,... dat geen moedertje mocht zijn...
en 't zoo
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graag wilde... Zoo graag blijven reine vertrouweling van d'r opgroeiend ventje...
'Chenébiesj,... daar lag 't naakte kindje nog op d'r schoot,... ingeslapen, verkleumd...
En ze nam 't weer met beide handen op en streelde 't weeke lijfje met d'r wangen en
d'r haren, - kuste 't woest... overal op 't vleesch... en voelde toen zalig 't zachte armje
om d'r hals...
Om d'r huis loeide en gierde en floot de wind... lang uitgehouden... steeds
weerkeerend... zwiep-loeiend... loei-gierend... En over 't open veld, dat ze zag door
't venster, zwierven haastig zwarte schaduw-grillen.
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IX
Helde-dicht.
't Was me Gedoome 'n hèèle piet, 'n krààn fanne fent, toen-die in Antwerrepe kwam,
die Barendje Slof. Drie-'n-twintig jaarr èn overtuegd annerchist. Dat mò-je niet
uetflakke... ho-öor!
Hij was flink ‘foor se jare’ en stak wel 'n kop uit bove de grootste slijper van de
heele winkel. Z'n beenen waren lang, en ietwat slap in de knieën. Dat wist-ie, en
omdat-ie d'r nou graag krraneg uit bleef zien, hield-ie ze goed stijf. Hij ging heel
graag ‘wandelen in de frije n'tuüur’. Z'n voeten sloeg-ie 'n beetje naar binnen. Daar
kondie niks an doen, 't was 'n gebrek van 'm en hij had al zooveel last van z'n knieën.
Als-ie nou met z'n rechterbeen 'n stap nam, dan draaide z'n lijf ‘fanséllef’ in beetje
de linkerkant uit, en als-ie links stapte, ging z'n lijf naar rechts - je stelt 't je toch wel
goed voor? - Hij droeg altijd 'n overjas (behalve in de winter) en met z'n handen in
z'n zakken spande ie de achterbanen om z'n sprietige beenen; de vòòrpanden
fladderden heen en weer.
Hij had 'n klein kòppie, met heel lange onderkaak en 'n mooirechte neus, - en als
't nou net leek of-ie onder 't loopen voorover moest vallen, dan dachten sommige
menschen wel 's dat dà kòppie duizelig werd,... zoo hoog stond 't boven den grond.
En op dat kòppie droeg Barendje 'n geel-bruin geruit petje... want hij was
‘arrebeier’. Men meende soms dat heel z'n slungelige lijf d'r was om dat petje zoo
in de hoogte rond te dragen.
Zie je-n-'m ankomme?
En hij stond foor se ofertueging òp de brres, hoöor! Sje preciepes waren 'm allesj’.
Hij had de gewoonte snel en goedaardig te spreken... en a-je-nou naar 'm luisterde,
maar goe-oed... dan was 't net of d'r 'n goot overliep; je weet wel, met van die
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kleine borrelende ‘gòllefies’ die over mekaar rollen,... en opeens komt d'r 'n beetje
rust, en 't water dat is zoo glad as 'n spiegel... en dan: wip! daar beginne de ‘gòllefies’
weer te bòrrele...
't Is mar 'n vergelijking,... hoöor!
Met dat sympathieke geluid nu, trachtte-ie alle slijpers om 'm heen te bekeeren.
Hij wou 't ‘se wel ìn-gìete’ zoo nauw lag 't 'm an 't hart. Al 'n paar maanden had-ie
zich ingespannen, en nog steeds had-ie ze niet aan 't verstand gebracht dat-ie
‘e-kind-fà... n'tuurr’ was en ‘centr' saatsie'... pest-fà-de-arb... beweëgeng, 't f'lies-fa'
sellefstandigheiëid...' en dat ‘alle-soosj-dem'krate-bin'-af- luezig'-baant-jagerrs’. Ze
wouen maar niet ‘luestere na' se besielend woöord’ en zelfs z'n bloed-eigen kameraden
waardeerden z'n verdienste niet.
En hij keerde zich in ‘sech-séllef’ en ging somber-treurende om...
Makkie van Embden nu, had 'm ‘in 't snotje’ gekregen, en op 'n goeie dag nam ie
'm vrindschappelijk onder d'n arm en kraakte, stem laag-ingehouden, als in 'n
sterfhuis... ‘Hòòr nou 's Barend, 'k wou je 's spcheke... heb je-n-'n oogenblik de tijd?
Loop dan 'n endje mee op...’
En nog ettelijke malen had Makkie gekraakt: ‘Hòòr nou 's, Barend...’ en eindelijk
was Barend Slof heelemaal omgedraaid. Van toen af werd-ie: ‘o' tuegd-sosjà-dékraat.’
En z'n petje werd vervangen door 'n dòppie.
Nou mot-je hooren!
'n Zondagavond liep-ie d'res te wandele aan 't Scheld. 'n Paar stoere zeebonken,
fiksch en breed, waren 'm over de glibberige keien voorbij-gezwierd, en hij mijmerde
juist over ‘de schaâdel'... werk-fà-de-al-ko-hol...’ (Nooit dronk ie-zelf 'n druppel)
toen ie niet ver van de horizon 'n menschen-menigte gewaar werd. Tot
nieuwsgierigheid geprikkeld, in haast vergetend z'n knieën stijf te houen, heen-en-weer
zwaaiend, dòppie 'n weinig scheef... sjok-sjokte hij d'r op af. Z'n zwarte jas-panden
fladderden woest voor 'm uit...
- Wà's hiér te doen? vroeg-ie.
Doch hij bekwam geen wederwoord. Door volhardende studie was-ie echter in de
‘sjosjale kwestie’ zeer ervaren, en al heel gauw begreep-ie: dat de vrouwe, die
midden-in de kring stond te jammerklagen, in de steek gelaten was door d'r man ('n
zééman). En... mèt haar 'n zevenjarig wicht.
Dit roerde 'm raar in z'n binnenste, en z'n warm hart zwol van medelijen, met de
arme verlaten ‘vrouwe’.
- Kom-jij-m'r-mee-frouw, - sei-die, - wij-sulle-fel-foor-je-sorrige’.
Nou ja, sou jij in sijn plaats anders gehandeld heppe? I k
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seg nou mar... e precjiepe is e precjiepe... òf je bint 'n minsch, òf je bint 't niet. Da's
nou òòk wat...
De verdrukte vrouwe bleek diep in de dertig te zijn, en van 'n kwijnende
Seefhoeksche schoonheid. - Voor haar droeg-ie op ‘vaderlijke’ wijze zorg. En op 't
onschuldige wicht paste hij goed, leerde-n-'t lezen en schrijven, voorzag 't van mooie
kleeren en van alles wat d'r hartje begeerde... ‘'n Bloed-eige fader kon d'r 'n puntje
an suege’.
Wel kwamen er van de Amsterdamsche megara, die zich z'n moeder noemde, van
tijd tot tijd dringende beden om geld... maar hij dacht z'n cinte uitmuntend en nobel
besteed... en bracht gezegde dringende epistels... enfin... je snapt 'm...
Zondags vermeidde hij zich met z'n beschermelingen in ‘de-frije-n'tuüur’, en
herdacht hun redding in plechtige ernst...
Eén ding deed hem niet streelend aan. Zij hield ‘fan e pint’... maar daarvoor was
ze Seefhoeksche, overlegde hij... en haar bier werd door hem stipt bekostigd.
Maar ze moest 'm beloven 't langzamerhand àf te wennen, ‘fant
alk-hol-was-e-moöord-foor-'t-lich,... -ende-geeëest...’
‘Joa’, zei de Seefhoeksche.
Ook staken sommige na-ijverigen den draak met hem en schamperden: ‘'n Mooi
medel hè-je je uetgezocht’.
Maar hij werd niks kwaad. Ze begrepen 'm niet, en eenvoudigweg zei-die:
‘Ik-heb-dà-meisjie-nou-eenmaal-lie-ief... fà-kan-jou-dà-ferdomme...!
En 's avonds gaf ie d'r 'n extra-zoen, drukte d'r teer aan zijn borst... en was alles
vergeten. Uren lang las-ie d'r voor uit oude eerbiedwaardige boeken over ‘fielsfefie’,
en deklameerde - hij had intusschen z'n spreken iet-wat verlangzaamd - erreg mooie
frazes; met smeltende doorsnikte stem dikwijls...
‘Al fie dus meëent... niet saäme te kenne gaäan... mit de befijsfoereng fa Kaänt,...
teëge... 't Kosjmelògiesj àrgùmeënt...
En de schoone knikte van ja en fluisterde: ‘'iel schooën’ met bewogen stemme.
Dan noemde ie d'r z'n ‘schatje’ en zoende haar hartstochtelijk. Maar beheerschte zich
bijna oogenblikkelijk weer, overwon z'n amoureuze zwakheid, en keerde tot 't ruwe,
naakte leven terug:
‘... 't Kosjmelògiesj àrgument..., die mot begìnne... mit 't Kosjmelògiesj bewê-ês
in sech séllef...
En laat in den nacht, goddelijk vermoeid, kop helder, plicht vervuld, begaf hij zich
eerst ter ruste... 't ‘meisjie’ was al eerder gaan sluimeren, 't veelkleurig gelokte hoofd
op z'n knie... Dan maakte ie d'r voorzichtig wakker, en zei week: ‘Kom kind... fe
gane nà bed...’
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Doch eens, de dag was grauw als asch, was ze niet huiswaarts gekeerd, en reeds was
de nacht gedaald. Toen Barendje na lang zoeken weer boven kwam, lag ze op den
grond te sluimeren, en uit d'r mond, die half-geopend was... steeg 'n vreemde geur...
hij zou haast zeggen: ‘Jeneifer’...
En de geburen die hij angstig ondervroeg, deelden 'm mede, dat 'n varensgezel
haar des morgens had afgehaald...
En hij raadde de vreeselijke waarheid in haar geheele omvang. En zon op wrake.
Des anderen daags, na 'n nacht van gruwelijk lijden aan de sponde, waar ze onrustig
sluimerde... zeide hij haar vaarwel. Hij keerde weder naar z'n oude moeder in
Groot-Mokem, ver over de Moerdijk... Zij volgde hem tot aan 't station en besproeide
den ganschen weg met hare zilte tranen...
Zij weende bitterlijk bij zijn vertrek, en begaf zich naar 'n wijze vriend, met name
Dejongh, die veelzeggend lachte en bromde ‘'t zal wel losloupe’.
Zij dronk ettelijke kelken moed-water om zich te troosten, en tegen den middag
in haar verlaten woning weerkeerende, vond ze daar 'n vierkant epistel, gebracht
door man op twee-wieler, deelde d'r dochter mee.
Zij verbrak 't zegel met bevende hand. En las de inhoud, die luttel was, maar voor
haar van blijde hope vol. Deze inhoud luidde:
‘H e b b e r o u w , k o m v a n a v o n d t e r u g - B a r e n d -R o z e n d a a l .’
En hij keerde weer, en snikkend vielen ze elkaar in de armen, en konden elkaar
niet genoeg àànzien na zoo gruwbre scheiding...
En avond aan avond zaten ze weer bijeen en met bewogen stem las-ie haar voor,
uit oude wijze boeken over ‘fielsjefie’.
En zij luisterde, en knikte ‘joa’ en zacht-zeide: ‘'iel schooën’.
Totdat hij merkte dat ze moeder zou worden.
Toch hadden ze kuisch geleefd...
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X
'n Week later bleef de werkster weg, en d'r vrijer, 'n gore kerel, met vooruitstekende
doggesnoet, waarin dikke door elkaar gegroeide tanden stonden; en woeste donkere
oogen; kwam zeggen dat ze ‘zeek’ was, en in ‘enigte weke’ niet komen kost. Wat
d'r mankeerde was niet uit 'm te krijgen.
Wel las Lena 'n dag later in de krant, dat op 't open veld achter d'r woning 'n nog
niet half-volgroeid kindje, in 'n bloederige massa, was gevonden. Ze schrok, en was
't volgende oogenblik beklemd-blij, dat zij 't niet had hoeven te zien. Natuurlijk stond
dat in verband met de zieke werkster, meende zij.
Toen kwam Lien, de dochter van Dejongh, bij d'r dienen voor halve dagen, maar
't zwakke bleekzuchtige meisje kon nauwelijks op d'r beenen staan, en moest
aêmechtig gaan rusten bij de minste inspanning.
Dejongh-zelf kwam van tijd tot tijd ‘segare’ brengen voor David, en bleef dan wel
's graag 'n praatje maken. Hij had altijd 'n hoop nieuws, en scheen de vertrouweling
van alle Antwerpenaars te wezen. Lena, die zich erg beklemd voelde, liet 'm wat
graag 's doorslaan, vooral as-ie vertelde hoe-die ‘sje kossjie’ opscharrelde. Hij was
'n handel in ‘ànsichte’ begonnen, en dat ‘saakie’ dat liep wel. Hij was nou veertien
dage an de gang en ie had nou al foor e frrank of tien ferkocht. En d'r sat foor de
helleft winst op. 't Is nou wel niet soo erreg mooi..., want, siet-u, 'k mot die per série
koope, en d'r sijne d'r ferdomd schuine tussje... maar wat mot 'n minsch niet doen
foor se stukkie brood. Nou had 'k daar e sòldertje, dat was fuil, en heelemaal
ongeschikt om te bewone. Maar nou heb 'k me voor 'n paar stuefers witsel gekocht
en e kwasjt geleend van de bure... en nou mot je 's sien hoe 't is opgeknapt... En nou
heb 'k 't ferhuurd anne paar Hollandsche jongesj, heele beste kerels om mee om te
gaan, en die betale me nou ieder twalef frank in de maand voor kosjt en inwoneng...
Siet u, a-je-nou maar één kosjtganger hebt, dan zit d'r niet feel

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

149
profijt an, maar mit twee kommesale freet je d'r onder door... Me frouw is best tefrede
d'r mee,... ho-öor... die ferfeelde sech soo in de laatste tijd... u begrijpt, e klein
hueshouwenkie, weinig te doen hé?... Nou, de wìnkel, die loopt niet soo biesonder,
maar 'k heb e hoop klante waar 'k so geregeld e kissjie segare kan afgefe... en dàt
schikt wel... 'k haal soo uet alle hoekies en gaatjes me boteram wel bij mekaar... Sal
ì k u 's wat ségge...? As 't 'n beetje wil en 't gaat soo voort... dan s c h e i t 'k op de
Staatsspoor eer we 'n jaar ferder sijn... Dan kan 'k sje missje... dan heb 'k feel beter
me broodje, èn 'k bin frij man... en asj 'k dan e beetje tijd heb, dan ga 'k 's netjes
opschrijfe wat 'k heb onderfonden... ‘Uet de gedenkschrifte van 'n
ex-Spoorweg-ambtenaar’, of fan e ‘Spoorweg s l a a f ’, daar mò 'k nog 's ofer denke...
Lena had al dikwijls gemerkt, dat de buurvrouw van boven op de trap was blijven
luisteren, als Dejongh zat te vertellen. Nu, 't ging d'r niets aan wat d'r vizite met haar
besprak, en ze deed in 't vervolg de keukendeur dicht.
Maar dat kwam d'r duur te staan, want 'n paar dagen later zei de breede Vlaamsche,
guitig lachend, dat ze nù wel begreep, waarom ze met ‘heuren vengt’ niet t'akkoord
fiel. Als à ‘bon-ami’ zooë ennigte keere in de week komt, kan 'kik heel ghoe verstoan
dà à fengt à niet gheire zeet...’ En toen Lena hevig verschrikt, hortend en stootend,
d'r buurvrouw zeide dat ze zich moest vergisse... te gèk... met 'n ouwe fatsoenlijke
man..., begon die valsch te lachen, zette d'r half-ontbloote armen in d'r breed-ronde
heupen, en vond ‘dat ze nà maar ghien schandoal moest moake’ want dat de heele
stad d'r schande van sprak, dat ze zoo slecht leefde met d'r man.
Lena had d'r, zonder recht te weten wat ze deed, de deur voor d'r neus
dichtgesmeten en was in d'r keukentje gaan zitten huilen. Buiten, op 't portaal, hoorde
ze de buurvrouwen hol en leutig met elkaar redeneeren en lachen... breed-uit, als
kerels.
Na den middag was ze met d'r twee kinderen, 't jongste in 'n witten doek gewikkeld
op d'r arm, naar Dejongh gegaan, en had 'm, naar den grond kijkend, 't geval uitgelegd.
En de ouwe was diep-verontwaardigd en wilde op staande voet naar de ‘peliessie’.
Wat 'n onbeschoftheid, hem soo te durrefe belasjtere... Wist Madam wat hij fan se
lefe al onderfonde had? Toen-ie nog e jonge kerel was, had-ie altijd nach-diensjt...
en die eindigde, laat 's sien, om ses uur 's morregesj... en dan had-ie de gewoonte, 's
morreges froeg e kop thee te gaan drinke, bij de frou fan se chef... Goed. Nou had-ie
al gemerrekt, dat se d'r al 'n paar maal 'n ei bij had gelegd... hij had d'r natuurlek eerst
foor bedankt:... U ferwent me. Maar op 't laast dacht-ie: fooruit jonge je kan 't best
gebrueke. - Maar de follegende keer lagge d'r twee eiere... 'k Denk: wat
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sou se nou fan me wille... en jawel!... Dejongh seit se... kom effetjes naast me op de
kannepé sitte... en sóó gemeen dat dat wijf me ànkeek... Ik seg natuurlijk, dat 'k geen
tijd meer heb... 'k had me pijp op't seinhuis late legge...; éffetjes mar, segt-se... en
opeens... 't is werachtig!... gooit se sech op de kannepé mit d'r beene in de lucht...;
nou, se was in d'r nachtpon... se had niet eens e pantelon an... Soo'n kreng!... Dejongh,
seit se tege me... me man komt in de eerste ure tòch niet thuis... Mevrouw, heb ik d'r
toen geseid... u mot me niet kwalek néme... en i k wech!... Siet u, an die ferleiding
heb ìk weerstaan... U sal 't netuurlek oferdrefe finde... mar wil u wel gelòfe, dat 'k 's
afends niet door 't park loop... want daar hé-je fan die jonge meide... en die late je
niet mit rust... En sou dat wijf mij nou soo mar straffeloos magge beschuldige fan
soo iets gemeens...? Mar 'k lààt 't d'r niet bij... se sal mit de peliessie kennesj make...
Lena bracht 'm met veel moeite aan 't verstand, dat 't maar 't beste was de zaak
blauw blauw te laten, en, de woorden wikkend en wegend, verzocht ze 'm niet meer
te komen. Zij zou de sigare dan wel zelf komen halen.
Lien was al 'n paar dagen tevoren ziek geworden, en zoo bleef Lena dan den heelen
dag moederziel alleen. 't Kindje sliep veel, en kleine Manuel speelde met 'n stapeltje
boeken, die David 'm gegeven had, en daar was-ie gewoonlijk zóó mee bezig, dat
d'r geen woord uit kwam. Lena bleef niets over als haar eenzaam peinzen, in 't stille
huis achter de zorgvuldig gesloten deuren; en ze vermoedde naar binnen loerende
buurvrouwen voor ieder sleutelgat, en ze voelde hun oogen steken, door alles heen.
Sterker dan vroeger, leefde in haar de verwachting dat 'r nu toch 's eindelijk verlossing
zou komen; en die liet d'r geen oogenblik met rust, joeg d'r voortdurend op, maakte
d'r griezelig-nerveus. Geen boek kon ze meer in handen nemen, zoo ongedurig was
ze, en zelfs 't gewone huiswerk werd haar te zwaar. Ze was suf-gepeinsd, vond geen
nieuwe gedachten meer, werd altijd door 't zelfde gekweld. Als ze 'n denkbeeld wilde
ontwikkelen voelde ze 'n dof beletsel in d'r kop, drukking kwam op d'r oogballen en
ze kòn niet verder. 't G e r i n k e l v a n d e h u i s b e l d e e d d ' r v e r s t i j v e n
van schrik.
Maar d'r grootste marteling kwam 's avonds, als zij met neergeslagen oogen aan
tafel zat, en David treiterig fluitend, lacherig, tegenover d'r, z'n blik voortdurend op
haar gericht. Ze werd er door neergedrukt, en vreesde soms d'r hoofd te stooten bij
't òpzien. En ze dòrst ook niet op-zien, want haar oogen vreesden de schittering van
de zijne. Dan zat ze, 't hoofd tusschen de armen, te hopen dat-ie nu maar gauw wech
zou gaan. En d'r ooren waren gespannen, want ze trachtte gewaar te worden wat-ie
deed. Soms
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beeldde ze zich in dat ie bewoog, en d'r verwachting, dat 't nou direkt uit zou zijn,
werd dan sterker. Maar daar dàcht hij in 't eerste uur niet aan; hij had 't er op gezet,
haar mores te leeren, hij wìlde 't haar lastig maken, en als-ie zich verveelde, gaf ie
korte rukjes aan 't tafelzeil, wat d'r de schrik op 't lijf joeg; of hij begon hevig te
niezen, en dan sprong ze soms met 'n anst-gil op. Dan sprak z'n geweten wel in 'm,
en dan hoorde hij wel z'n inwendige stem, die 'm verweet: ‘Dàvedje, beul, pésman,
is 't nou nòg niet genoeg, zie je niet hoe ze lijdt?...’ maar dan antwoorde ie direkt:
‘Ze mot d'r onder, ìk mot baas blijve. Zij het mijn òòk doodziek gemaakt,... 'n vrouw
as ijs.’ Gedachten van berouw onderdrukte-ie met àlle geweld, en 't zelfde
sluw-valsche lachje kwam weer om z'n mond, als-ie meende dat 't genoeg was geweest
voor vanavend, en aanstalten maakte om nog ‘'n uur naar kafé te gaan.’ Dan liep ie,
hard stampend, de deur uit. Maar als Lena, met 'n zucht van verlichting weer
ongedwongen vòòr zich dorst kijken, kwam-ie nog eventjes om 't hoekje loeren, en
lachte treiterig: hê-hê-hê-hê... ging dan fluitend de trap af, sloeg met de deur, dat 't
huis dreunde.
Hij liep nu niet langer ongegeneerd, met 'n petje, en 'n doek om, de straat op.
Iederen avond kleedde hij zich zorgvuldig met 'n staand boord, schreeuwend-kleurige
das, rechte vouw in z'n broek, fijn gespikkeld zijen doekje half-uit z'n zijzak. Z'n
haar werd koket in scheiding gekamd, en er kwam 'n doffe glans op; de punten van
z'n snorretje zette-n-ie met benauwd-welriekende pommade aan. Z'n sjabbes-doppie
droeg ie 'n beetje scheef, en zelfs 'n dun wandelstokje met glimmend-nikkelen knop
had-ie zich gekocht. Voordat-ie wegging paradeerde ie altijd 'n paar minuten voor
den spiegel:
- Manuel, staat me hoed zoo recht? vroeg-ie dan; in de hoop, dat Lena òp zou zien,
en merken dat-ie pierewaaierig-scheef stond. Want hij wilde d'r jaloersch hebben;
ze moest er zich, echt lékkertjes-nijdig, ìndenken, dat ie nu met z'n mooie kleeren
àndere vrouwen aantrok, boeide; en dat moest ze in verband brengen met 't liedje,
dat-ie iederen avond, eerst floot en dàn zòng:
Ken-de-gà die beere van den Ellesee,
die zich niet geneere, ze gaan met ieder mee
Is 't met geenen slijper... dan ies 't een koetsier
'ebbe zà geen cengte dan gane zà op zwie-ar.

Studeeren dee-ie niet meer. Daarvoor was-ie te gejaagd. Hij had geen andere zorg
als 'n spoedige overwinning. Daarvoor zette ie àlles op 't spel; want, zei die dikwels
tegen zich-zelf, ‘as je d'r nou laat foele wie je bent, dan hè-je d'r foor goed, en dan
krijg
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je lust in alles, en dan he-je d'r ook beste gelegenheid foor. Laat alles nou maar
loopen, later haal je je schade dubbeld in’.
Dat nam niet weg, dat-ie heel dikwijls met vràchten boeken thuis kwam. Maar hij
zag d'r niet verder naar om, wierp ze nonchalant op de schoorsteen-mantel, of zette
ze, als ze in prachtband waren, in de kast achter de glazen deuren. Den sleutel stak-ie
in z'n zak, maar als Lena toevallig niet in de kamer was, liet-ie 'm eerst op den grond
vallen en streek lucifers aan, om 'm te zoeken, met z'n rechterhand over 't zeil
strijkend:
- Manuel, kom 's hier beste jonge, help jij je fader 's zoeke na' de sleutel fan de
boekekast...’ Was er in de kast geen plaats meer, dan gaf-ie 'n paar oude boeken aan
z'n ‘oudste zoon’ om d'r mee te spelen. En 't ging Lena dikwijls aan 't hart, te moeten
aanzien dat d'r jochie 'n duur werk heelemaal aan stukken scheurde, of met 'n potloodje
bekrabbelde.
Want geld voor 't huishouden kreeg ze bijna niet. Hij hield d'r krap, en meer dan
eens wist ze niet hoe van den eenen dag op den anderen te komen. Geld bij-vragen
deed ze zoo weinig mogelijk. Ze had d'r altijd 'n eer in gesteld met weinig rond te
komen, maar nù vooral. Ze begreep wel, dat hij veel liever had dat ze 'm om meer
kwam bedelen, om 't d'r sarrend te weigeren, en dan op hoogen toon te vragen waar
ze ‘in hemelsnaam al dat gald liet...’ en die vernedering vermeed ze zooveel mogelijk.
Zelfs had ze van Hanna twintig frank geleend. Die was d'r direkt toe bereìd, toen ze
wist hoe de zaken stonden.
Van tijd tot tijd kwamen er kwitanties van boeken aan de deur, en zij wist wel dat
ie 'r daarmee wilde plagen, en betaalde ze nooit. In 't begin was 't wel eens tot 'n
uitbarsting gekomen. Als hij hoorde dat 'n rekening onbetaald was gebleven, speelde-ie
's avonds op: ‘ze maakte 'n Godverdòmme tot schande bij een van de grootste
boeke-leveranciers, bij een fan de fijnste librairies fan de heele stad...’ en als ze 'n
looper had afgescheept met: ‘Ja, daar weet 'k niks van, moet u maar 's terugkomen
as m'neèr thuis is...’ wachtte ze onder hevige hartkloppingen den avond af, en d'r
onrust was nog grooter dan gewoonlijk. Als de man pas de deur had dicht geslagen,
voelde ze knagend berouw en had neiging 'm terug te roepen, en 'm te zeggen...:
‘Laad u nog 's zien, als u wil... ja, nou herinner ik me toch, dat m'n man er van
gesproken heeft...’ Maar dàt deed ze nooit. Ook bleven de uitbarstingen die d'r lucht
gaven, al spoedig weg. Dat drukte d'r echter nog meer, maakte d'r nòg angstiger,
want ze vreesde dat David 'r nu opeens zou verlaten, en zag in z'n stilte 't bewijs,
dat-ie op een of andere manier uitspanning had gevonden of misschien aan de drank
was gegaan. En dat idée knaagde in haar, verwijtend, en op 't gevaar af 'n uitbrander
te krijgen, zei ze 'm maar:
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‘ze zijn weer geweest, van Forst op de Meir...’ enkel om z'n stem maar weer 's te
hooren, en om te weten of ie zich misschien ook bedronken had... Want dàt had ze
zich stellig voorgenomen: als ze zòò iets merkte zou ze maar liever alles gewillig
toegeven, en alles zwijgend ondergaan. Die afschuwelijke ramp moest, ten koste van
àlles, voorkomen worden.
Eens, 'n prachtigen dag in April, toen ze zich luchtig verjongd voelde, door de
zwaar geurende, van zachte zon doorschenen nevel-heuvelen die uit de straat sloegen
omhoog, heel vroeg in den morgen; en frisscher dan anders d'r werk deed, ja, zelfs
met d'r kleine kindje gezòngen had, wat d'r in geen weken was gebeurd... bleef David
om twaalf uur weg. Ze zat met de dampende soep voor zich aan tafel, en kleine
Manuel, die huilde van honger, was maar al vast aan z'n papje begonnen. Dat liet ze
niet graag toe: ze spande zich in, alles zoo huiselijk en gezellig mogelijk te maken
en kookte zoo lekker als ze maar kon, zorgde altijd voor dessert, legde veel meer
dan vroeger, propere tafellakens op. Want ze dacht nog steeds, dat alles wel zou
voorbij gaan, dat d'r David wel aan 't nieuwe leven zou wennen, en d'r later dankbaar
zou zijn, voor zooveel standvastigheid in zoo'n klein vrouwtje. En daarom wilde z'm
't lijden verzachten...
Toen David nu om één uur nòg niet thuis was, - de fabrieksfluiten in den omtrek
hadden hun woedend getoeter reeds languitgehouden doen klinken, - begon ze te
huilen, te huilen, en wilde de deur uit, om aan 't febriek te gaan vragen of t'r wat
gebeurd was. Op de trap kwam ze de buurvrouw tegen, en die beduidde haar in
plagend-sleepende verwijten, dat 't ‘schâänd'’ was, en dat ze 't de heele stad zou
vertellen, zulle!... dat ‘heuren vengt’ op 'ne bânk in 't pârk z'n brood had zitten eten,
omdat 'm niet meer naar 'ois dârfde koömen... zòò maakte ze 'm 't leven zuur... ‘maar
't zou nie-woar zain’... daar zou zij veur zorgen... vanavond nog zou ze David vertelle,
dat iedere dag ‘heuren bon-ami’ op vieziet kwam... en dan vlieg-de boite;... zulle!...
dan kraigde kletse... smeìrige rosse1)!... Ze was de trap weer op gestormd, hijgend
van drift, deed de deur op slot, scheurde zich de kleeren van 't lijf, stampte woest
gierend de kamer op en neer... trok d'r kammen en haarspelden uit 't haar en smeet
ze met alle geweld op de tafel,... sloeg zich met beide vuisten voor 't voorhoofd;...
en toen ze wat kalmer was geworden zat ze half naakt, d'r rokken bij d'r beenen, in
'n hoek te peinzen, denkend: ‘Zie je wel, ik was te vroolijk van daag, d'r moest wat
komen, d'r moest wat komen... o, o, o, ik mag niet vroolijk zijn, nooit weer, nooit
weer... d'r hangt altijd wat in de lucht in die ferfloekte stad...’ denkend dit met zachten
kalmen glimlach om d'r bleeken mond, en in d'r oogen bespiegelenden blik...

1) R o s s e beteekent hier ongeveer: ontuchtig vrouwspersoon.
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Bij z'n thuiskomen was ze David om den hals gevallen en 'm zacht-vragend: ‘Hoe
kan je me nou zoo iets doen, man...?’ wilde ze, hoofd op z'n schouder, naar vrede
smachtend, uithuilen; maar hij smeet d'r van zich af: voelde begin van overwinning;
maar wilde nu meer, méér,... òvergave!
- Ga wech slet, laat me met reust... jij bent bang dat de heele stad je schandelijk
gedrag zal kennen hé? ja... dat snap 'k wel... jij had liever dat ik 't foor me hield...
Maar zòò zijn we niet getrouwd, slât,... daarfoor bìn 'k sosjààl-demokraat, ik doe m'n
fuele wasch in 't openbaar... ik ban niet bang foor publiciteit... ìk heb me niks te
verwijten... mijn gewete is zuever as glàs!... Ja, ja, de heele stad zal 't weten, als jij
je laag gedrag niet staakt... fan de dake zal 'k 't ferkondigen, hoe jij je man behandelt,...
en niemand zal je meer 'n gezicht ankijke... Je ferdiende loon... nee! wech.
Ze boog 't hoofd, kon geen woord uitbrengen. Maar ook den volgenden dag was
haar 't spreken onmogelijk. D'r keel scheen vol-gepropt, en soms b e e l d d e z e
z i c h i n , d a t z e s t o m w a s g e w o r d e n . Dan schrok ze... wilde d'r stem nog
's probeeren... en fluisterde, languitgehouden: ‘jaää...’ Maar ze vreesde toch dat ze
op den duur 't spreken verleeren zou... en babbelde met Manuel. Doch zoodra Dàvid
thuiskwam, scheen 't alsof haar keel verdord was, en uren zaten ze tegenover elkaar,
de lippen stijf dichtgeperst.
En toen ze eindelijk voelde weer wat te kunnen zeggen... griezelde ze voor 't idee
dat ze nu de stilte ging verbreken... en zweeg toch maar...
Totdat 't te lang had geduurd, en 't beiden scheen dat ze zich hadden voorgenomen
elkaar dood te zwijgen, te negeeren...
En zelfs toen ze medelijden met 'm kreeg, en iets liefs tegen 'm wilde zeggen,...
voelde ze met angst en beven, dat ze - n i e t m e e r k ò n ...
Dagen en dagen verliepen... geen enkel woord viel... de twee werden elkaar
vreemd...: ‘Wat zou ze nou van me wille? vroeg David zich zachtjes af... En: ‘God,
God, wist 'k toch maar, wat d'r in 'm òmgaat...’ dacht Leentje.
Uren lang zat ze wezenloos in d'r keukentje, voeten op stoelsport, handen in schoot
gevouwen, van alle gedachte verlaten... soms angstig... hopend: ‘Njaää...’ vòòr zich
fluisterend...
Achter z'n toonbank, gemoedelijk kort pijpje dampend, lange beenen vèr
vooruitgestoken, haar nat, (want hij moest naar vergadering), zat Frans Dejongh
zoo'n beetje droomend ‘Het Volk’
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te lezen. 't Half onnoozele krantemannetje had 't pas gebracht.
- Hé Jantje, had-ie 'm nageroepen, loop niet soo gauw wech... is ‘de swarte’ nog
niet boven water?
- Neeë.
- En wie brengt de gasette nou rond?
- Ze ligghe nog an de stoasse...
- 't Is me wat te segge, soo'n ezel van 'n satlap... Dag Jantje.
Ja, 't was me wat... Wie had t'r nou ooit soo iets oppe fiool hoore spele. De
ferkooper fanne socialistiesje krant, stomlaseres langs de strate swabbere... mit se
tasj gasette op de rug, en al se klante satte te wachtte en d'r kwam niks; en de
follegende dag... was-ie ze mar niet eens fan de statie gaan hale... As se zijn raad
nou maar hadde opgefollegd... en foor gesetferkooper alleen lui die ‘frij fe sterreke
drank’ ware hadde genome... dan was se dat nou niet oferkomme. Mar hij sou se d'r
strakkies doorhale, hij sou se 's lekkertjes àfkamme, jeses nog toe, hij had sech d'r
expres frisj voor gewassje... om op se kiefiefe te zijn... As die Lefie nou mar kwam
opdage... die kon 't dan nog 's dunnetjes ofer doen... Jeses, die kon se soo mitte stale
smoelwerk òngesoute de waarheid segge... en daar feelde se alles fan... 'n Geschikt
fentje wel, die Lefie,... mar in de laatste weke begon-ie d'r toch ook 'n beetje genoeg
fan te krijge... as dat meissjie 'm nou mar niet te feel in beslag nam,... 't sou e ferlies
foor de Pertij sijn;... hij sou 'm mar 's opporre as-tie fanafed kwam... Nou, Pelàkkie,
daar kò-je niet meer op rekene... Sints Lefie sech sooveel mit dà-meissjie afgaf... sag
je die niet meer... Dat was de ware broeder niet... meegesleept door 'n ander mosjt
je niet naar e fegadering komme, dan kò-je wel efegoed thues blijfe... Jeses nog toe,
die jonge die lee me 'n ongeregeld lefe... fòòr 'n uur of drie kwam die nooit op se
nest,... en foor twalef ure stond-ie nooit op:... De heele nacht sat-ie in allemaal fan
die fuele huese... hij most 'm 's onderhande neme... die ging nou net deselfde weg
op as Bles... Ook e geschikt fentje geweest... hoe dié soo stom kon sijn s'n eige fan
't lefe te berofe... onbegrijpelijk!... Nee hoor, op Pelakkie sou die passe... nog soo'n
jonge kerel en dan al fan de eene stamminée in de andere... Nou die Peereboom,
jonges, jonges, die dee' anders ook zoo raar... bij die thuis moet 't heelemaal niet
plues zijn... Lefie se meissjie had se frouw twintig frank geleend... tenminste Lien
sei 't... Nee, dat was nou toch schande foor e slijper, die wel negentig frank in de
week ferdiende, om se frouw sonder 'n cént te late zitte... maar hij sou 't 'm wel
segge...; je bint 'n heele geschikte kerel... maar foor je frouw bi-je slecht... 's sien
wattie dan sou antwoorde... En die Bàrentje Slof... die was òòk goed!... dàt was toch
soo e gekke fent... in Roosedaal kreeg-ie al berouw... nou,
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of die meid blij was... se kwam foor e frank segare tegelijk hale... en piekfijne, hoor...
Ferdikkie... wat deje die kerels toch allemaal mesijoege...
Ting... ging 't belletje en ‘Lefie’ wandelde kalm-aan naar binnen.
- Goeienavond ouwe heer... hoe staat 't in 't leven...
- Nou stilletjes... stilletjes.
- Menschen van uw soort klagen altijd, dàt weten we allang;... loopt de winkel
nog al?
- Nou! dàt-gà-wel... fooral die prentbriefkaarte... 'k heb niks te klage foor 't
moment;... sjal ik je 's wat segge?... ofer 'n jaar dan scheit 'k op de ‘Staat’... dan seg
'k: ‘Brammetje Kuijper, loop foor mijn part naar de Ferdommenis... 'k kan jou best
misse... as kiespijn...’
- Geen wraakzuchtige plannen meer?
- Hij kan 'n fijn kissie segaren fan me kado krijge... maar dan laat 'k d's toch
klappertjes in draaie... Jeses nog toe, ik sie 'm sòò sitte... puf... puf... boem! ‘Dàt
hebbe die luizige sosjaal-demekrate gedaan... Heere ferdelleg se... se kenne niet
wachte geen dag en geen nacht’... Foor annerchisjte is-ie niet bang... daar hettie
ommers 'n geheim verdrag mee gesloten?... As Brammetje Kuijper Koning wordt
fan de kristelijke Staat der Nederlande en fan Inselinde... dan wordt Fan Errekel
onderkoning en menister fan arrebeid... En ‘de ouwe man’, die wordt menister fan
Eeredienst en opebare hiesjénê... die is ommers fegetarierr...?
- Je bent nog al lollig van avend, ouwe heer. 'n Loterijtje getrokken?
- Nee, dat niet... maar 'k heb toch wat nieuws... maar dat sal je 'n andere keer wel
hoore, asj de tijd dààr is...
- U maakt me nieuwsgierig...
- Wie niet hore wil mot foele, soo sègge se 't ommers?
- Als 'k me niet vergis. Maar heeft dat d'r wat mee te maken?
- Ja, soo'n beetje. Herinner jij je nog dat ik se indertijd de raad gegefe heb om foor
gesetferkooper alleen kerels te neme die onthouwer ware? Weet je nog wat Ferkerreke
toen gezegd het? Dat se d'r geen ‘fan de lange arm’ wilde, hé? Nou, gistere kon je
‘de Swarte’ mit se tasj op de rug, smoordronken ofer de straat sien gaan; iedereen
spreekt d'r schandaal fan. En femorrege hettie de blade liefst mar an de statie late
legge. Maar ik sal se rake! Goddome 't sal d'r fan langs gaan, of ik heet geen Dejongh!
'n Ingesonde stukkie heb 'k al klaar gemaakt, maar dat neme se toch niet op.
- En bent u daarom nu zoo vroolijk?
- Is 't dan geen lollige boel hier? krijge de mensche hier dan geen mooi foorbeeld?
Als 'k me alles moest antrekke dan had 'k allang grijze hare.
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En Dejongh lachte, met diep gerimpeld voorhoofd, kleine oogjes, en z'n breede mond
wijd open, zoodat z'n korte afgesleten tandjes te zien kwamen.
- Zeg Dejongh, gelooft u aan evolutie?
- Hoe dàt soo?
- U doet d'r zelf ook aan. Ze doen tegenwoordig ommers allemaal zoo heel erg
aan evolutie?’ Levie lachte fijntjes.
- Ik doe an evolutie?
- Ja: u. Voor 'n paar weke, toen u van uw buurvrouw 'n kaart gestuurd kreeg met
van die vieze kereltjes d'r op, bent u te keer gegaan als 'n Turk. Toen hebt u gezegd
dat ze dat heele rommeltje moesten uitroeien! 'n Week later begint u d'r zelf in te
doen, en nu zie 'k dat ze met de dag smeriger worden. Nou hangt diezelfde kaart met
die vieze kereltjes, waar u zoo kwaad om was, er òòk al bij. Toen ze ze ù gestuurd
hebben wou u met alle geweld naar de ‘Peliesie’. Wat zou u nou zegge als de Peliesie
's bij ù kwam? Ziet u, dat is evolutie naar de smerigheid.
- Porno-grafie noeme se dat ommers?
- Ja, maar daar bent u niet mee verantwoord.
- Och kom, hou jij dan niet 'r 's fan 'n lollige bonk op se tijd? 'n Jonge mot sich 's
amuseere. Niet op soo e menier? Nou, ik hou d'r dan nog wel fan, ho-oör! Ik as ouwe
man. Sal 'k je 's 'n mooie late sie-ien? Nee? Je most maar pastoor worre... Goddome,
'n jonge kerel... Kijk, die vent die leit daar lekker te maffe, hé, en die vogeltjes, die
scheite-n-'m in se smoel...
Dejongh wees met den steel van z'n pijpje aan.
- Flauw, zei Levie.
- Hê-hê-hê! lachte de ouwe heer, z'n mondhoeken oolijkjes opgetrokken en oogjes
verbreed, net twee kleine schittermondjes. Levie vond, dat-ie, met z'n korte tandjes,
veel had van 'n verbaasd... kuiken.
- Seg en die... dat sal je ook gestole worre... die kerel, die staat me daar soo
gesellegies te piessje tege die schutting, en kijk nou 's wat die gans doet... hê-hê-hê...
Toen werd de ouwe heer opeens weer geheimzinnig. Hij stond in z'n volle lengte
op, schonkig, dor, gebogen, en sjokte op z'n lange doorgezakte beenen naar 't venster.
Deed 'n paar pufjes an 't pijpje, boog zich omlaag, klopte ‘Lefie’ op z'n schouders,
en zei:
- Seg... hoor 's.
- Ja.
- Mar je mot 't niet ferder fertelle hoor.
- Nee.
- Sal je 't niet doen? An niemand hoor. Die Dafedje Peereboom... hij heet ommers
Dafid?
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- Ja.
- Nou, die mot niks goed mit se frouw lefe. He jij daar ook al fan gehoord?
- Weet d'r alles van. Maar daar zullen me maar niet over voortroddelen hè? Daar
houdt u toch ook niet van, is 't wel?
- Seg... sou dat nou allemaal waar sijn, wat se fan 'm fertelle?
- Wat doet dàt d'r nou toe? Is 't nog geen tijd om weg te gaan?
Ze staarden beiden over de vitrine in de donkere straat, die van 'n om 't hart slaande
voorjaars-gewaarwording spokig leefde.
- Seg Lefie, begon de ouwe weer, 'k mot mit dat frouwtje fan Peereboom erg
gesteld sijn, hè? Verleje week is se hier geweest, en daar het se me d'r nood geklaagd.
- 'k Bin d'r niks nieuwgierig naar.
- Weet je wat se fan d's fertelle?... Dat se 't mit mijn houdt.
- Dan kan 't u zeker niet erg schelen, dat u van morgen uw blad niet hebt gekregen.
- Hoe dat soo?
- Nu jà, dan hebt u tenminste iets om over te babbelen.
- Neem dat nou niet soo op... denk je messchien, dat 't foor mijn niet erreg is... op
mijn leeftijd... fan soo iets infaams beschuldigd te worre? Soo noeme se 't ommers?
- Ja u weet d'r wel uw draai aan te geven. Maar nou in alle ernst, waarachtig u
moet d'r met niemand over spreken, die vrouw heeft al genoeg. Hij hangt 't zelf al
genoeg aan de groote klok. Gerust, de heele stad komt 't te weten. Leg uw hoofd
maar getroost neer vannacht, hij zorgt zèlf voor reklame...
- Anders wel 'n geschikt fentje, hé?... Jeses nog toe, à-je nou toch ofer de dufel
spreekt... Dàg meneer Peereboom, komt u ook 's uw solidariteit met 'n arreme
spoorwegslaaf toone?
David zag er rood-verhit uit. Z'n bolhoedje stond scheef op z'n nog-natte haren,
en z'n dun stokje hield-ie in 't midden vast, den hoekig omgebogen glansknop naar
beneden.
- Geeft u me 's even gauw 'n stuk of wat fijne sigare, fan 'n cent of zes... nee vier
is te weinig, geeft u me maar meteen 'n stuk of twalef, zoo. Heb u 'n flammetje voor
me? Dank u.
Uit z'n vest-zak diepte hij 'n handvol geld op; en koper, nikkel en zilver klikkend
door elkaar smijtend en met z'n wijsvinger - stok onder den arm - sorteerend, bracht-ie
eindelijk 'n twee frankstuk voor den dag. ‘Hier: hou maar af’.
Hij schok-zoog de sigaar aan, langs 't bruine stokje loenschend naar 't stijgende
en dalende vlammetje van den lucifer dien Dejongh 'm voorhield, sloeg zich toen
met de hand 'n wolkje rook naar 't gezicht en snoof op:
- 'n Fijn sigaartje, mooi dekblad, prachtige brand... kan ik je soms diene Levie! O,
dat is waar, jij rookt niet. Neem u me niet

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

159
kwalijk’. En z'n stokje weer onder den arm nemend, liet ie z'n knieën wat doorzakken,
de beide geopende handen, vingers uitgespreid, op en neer bewegend: ‘Verschwartster
nar, ijzere janklase, waarom rook je dan niet? Zéker voor je gezondheid. Prachtig
zie je d'r uit, sjijn! Nah, der raacht niet. Hoe kòmt me bij de meschoghaas? Bin jij 'n
jonge van twintig jaar? Alle genot ontzagt-ie zech. Alle dage vreet-ie gras. Mot je
geen fielsefie gaan studeere? Attenom! fielsefie. Hoe kòmt me bij de narresjkat? Hij
mot zoo erreg vegeretarier zijn. Zal ik je 's wat zegge? als goeie friend? jij neemt je
veel te weinig van 't leven. Je bind oud voor je tijd. Jà! 'n mensch is daar gemaakt
om de heele dag te lajene...1) Wat ikste brom, jij hebt d'r later nog 's berouw fan. Maar
dan is 't te laat. Dan za-je òòk zegge... had ik maar nà goeie raad geluisterd. Ga je
mee 'n uur na' kafé, dan zal 'k je 's late zien wat 't leve is. Kom, ga mee, 'k hou je
frij...
Over z'n toonbank geleund, witte wolken tabaksstank uitstoomend, koddig
lache-bekkend, stond Dejongh 't aan te zien.
- ‘Nee, zei Levie, ik ga naar vergadering.
- Adebroi! fergadering! Hoe krijg je me zoo meschoghe? ja, d'r is hier wat te
fergadere. Late ze voor mijn part allemaal de pest krijge. 't Is jammer dat d'r hier
nooit aardbevinge zijn, anders zou ik waarachtig wenschen dat die heele rotstad hier
's op 'n goeie dag door mekaar gerammetaard werd. Hun socialerigheid hier, die zal
me gestòle worre... Geen één is d'r hier die eenig begrep het fan organisatie, die 'n
woord snapt fan ons pchogram.
- Dan mot jij 't ze leere... vond Dejongh.
- Hun leere? Zie je me nou foor zoo dom, zoo aarts-bezope an, om dààr nog eenige
moeite foor te doen? Allemaal ferlore arbeid; as je bij 'n meid gaat doe je nog meer
nut. 't Is net of je uet 'n andere wereld tot ze spreekt. Ze begrijpen niets, letterlijk
niets fan je. Hun hoofde is 't fat der Danaïde... u kent die legende toch wel? Alles
wat je an ze doet, is boter an de galg... Daar heb je me 'n gezel Ferkerrekeë!! o, o, o!
wat 'n sinjeur. Fannacht hebbe ze-n-'m weer 's foor de ferandering in de goot gefonde,
ròt fan 't zuepe. En dan hebbe ze me hier 'n krantje! Kommier, 'k zal je 's wat foorleze.
Stel je foor, 'n slachtoffer fan 't kapitalisme, 'n prostituée, die zich foor 'n paar uur
ferkocht het an 'n ander slachtoffer van dat zalfde kapitalesme, 'n matroos, die in
geen jare in z'n faderland komt, d'r geen frouw op na kan houe, maande en maande
in onthouding leeft, en as-ie dan 's op de wal komt zich tefrede stelt met 't surogaat
fan liefde, dat foor 'n paar fijf franksttukke te koop is... goed. Dat zijne misstande,
nie-waar? En as nou zoo'n ongelukkig schepsel de kans schoon ziet, en ze ontroofd
'm fan ze spaarcente... dan lache de mensche

1) Lezen.
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d'r om, ìs 't niet zoo, wànt zegge ze, dan had-ie maar niet bij 'n hoer motte gaan. Maar
wij spotte d'r n i e t mee, want wij begrijpe-n-'t, en wij finde 't diep-tragisch, dat twee
klasse-genoote, die mekaar eigelijk de hand moste geve, en eendrachtig strije,
borst-an-borst... Godferdomme, hou jullie je nou eve koe-oest, wat is ter nou te
lache... is 't niet treurig genoeg? Nò, nòu mot je 's hoore, hoe 'n sosjáál-demokràtisch
journalist, dat an 't folk duidelijk maakt; 'k zal 't maar effetjes foorleze...: ‘G e l u k t ’
heet 't.
‘Een madeliefken van den waterkant, die eenige uren met een Duitschen
matroos op tralaliere geweest was, is er van onder gepeild met 20 Engelsche
ponden, die ze uit den sloeber zijnen zak geschamoteerd had’.
En daar is 't mee uit, dat is alles. Socialistische wiezie fan de zaak, ho mar! daar doen
die ezels hier nied an. Zou je nou zoo'n folksfoorlichter fan de koue grond z'n
aarts-domme kop niet inslaan! Wacht je bint d'r nog niet. Ze gaan de eerste Mei fiere,
de enternatsjonale arbeiersfeestdag. Ze gaan de mensche nou 's hun idiale ònferfalscht,
ìntrasizjant, zonder kleinburgerlijke bijmengsels, foor ooge toowere... Hoor:
Eerst krijg je de folgorde fan de stoet, en dàn, na afloop:
‘Terug van den stoet naar 't lokaal - vooraf eene wandeling in onze
gemeente.
‘Om 4 ure: g e z a m e n l i j k b e z o e k a a n d e d e e l n e m e n d e
partijgenooten-herbergiers.
Hé-je nou ooit zoo'n onbeschaamde reklame foor de alkohol, de kanker fan de
samenleving gehoord? Jongens we gaan de eerste Mei fieren, sla om, hou-je roer
recht!
- Staat 't er dan werkelijk, vroeg Levie; hij wist wel dat ze hier in Antwerpen heel
wat dorsten afdrukken, maar zòò iets!
- O, je gelooft me zeker niet. Hier, lees 't mar zelf. Kijk daar stààt 't, midde in de
kolom. Ziezoo. Gezien? En fertel mijn nou 's, wou jij nou van 'n folwasse man
ferlange, dat-ie propaganda ging make onder zulk krepuul? Ik ga nog liever bij 'n
meid.’ Dat van die meid zei-die telkens om te hooren wat 'n ander d'r van dacht.
Zwaar legde Levie 'm de handen op z'n schouders. Hij keerde verschrikt z'n hoofd
af, zoo schrok ie van de witte vonk-spettertjes, die de twee warm-donkere oogen
diep-doordringend maakten.
- Nee, zie me nou ààn Peereboom. Zoo. Ben jij sociaal-demokraat of niet.
- Dat hangt d'r van af.
- Nee, dat hangt d'r niét van af. Ja of nee! En als 't nog ‘ja’ is, dan zeg ik je in je
gezicht dat je 'n groote làmmeling bent, als jij vanavend niet met ons meegaat. Jij
hebt 't recht niet,
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alles te kritiseeren, en overal de geleerde Volkstribuun uit te hangen, als je te vadsig
bent om zelf 'n hand uit te steken. Je gaat mee vanavond, en je zegt wat je op je hart
heb, of je houdt je smòel in 't vervolg, versta-je dàt?
Hoog en schonkig-vervallen achter z'n toonbank, 't pijpje nu neergelegd, stond
Dejongh 't spel aan te zien, mond half-open, oogen plots òp-levend, kop scheef; wreef
zich zenuwachtig in de handen: Goddome daar sat lefe in dat joch. Die had 't idiaal
in 'm sitte. Sie-je, dat dee je toch ferdomd goed, fan soo'n jonge kerel. Jeses nog toe,
dàt was solidariteit. Sou je niet segge, dat die sech d'r middenin sou smijten, al sloege
se-n-'m pardoes dood? Hè, dat maakte je wàrm, daar had je ure genog an. Wel'n
geschikt fentje die Lefie...
David had z'n hart voelen kloppen, benauwend, onder dien onwrikbaren gloeiblik.
Hij mòest 'm aanstaren met groote pijn. Hij voelde z'n smalende gedachten plots
vertroebelen, hijgde met trillende neusvleugels en wist bliksemsnel in 'm geworden
'n heilig besluit, dat in 'm scheen te zwellen, bij ieder woord dat 'm, van levenswarmte
zwaar, tot diep in 't lijf drong.
- Ik moet, en ik wìl, dacht-ie.
Toen was hij uit de macht van den suggereerenden donkeren blik. Levie zweeg.
Davidje, dacht-ie toen, je hebt je late pakke door 'n jonge van twintig jaar, die nog
niet droog is achter z'n ooren. Davidje, je bint 'n os, 'n buffel, 'n gazzer. Maar gelijk
het-ie. 't Is m'n plecht. 'n Paar weke gelede heb 'k 't nog gezegd. Maar... in die tijd
bin 'k 'n hoop ondervinding rijker geworre. 't Blijft toch maar wààr, dat de meeste
mensche hier je niet begrijpe. Kom, ga liever 'n uur na' kafé; daar amuzeer je je
teminste. Daar weet je dat 't openlijke verneukerij is.
Toch had-ie zekerheid dat-ie, met al z'n overwegingen, niets kon veranderen aan
't eenmaal genomen besluit, dat in 'm stug bleef staan.
- Parele foor de zwijne... zei-die; onzeker.
Levie, plotseling grooter geworden, één been vooruit, trotsch opgericht, armen
over de borst gekruisd, liet z'n oogen, met wit vonk-gespetter, dreigend karbonkelen:
- Zoo, bèn je daar weer. Ik dacht al, waar bleef-ie zoolang. Wat ben jij eigenlijk
voor 'n soort van sosiaal! Verbeeld jij je nou wèrkelijk, omdat je nou 's 'n paar bladzij
van Marx gelezen hebt, dat je een van de domste volken, zoo maar in 'n vloek en 'n
zucht kunt omzetten in 'n bewuste arbeiderspartij? Tegen wanneer verwacht je de
groote dag? Sinds wanneer kan je de invloed van 'n paar honderd jaar
papen-heerschappij in 'n paar weken wech-redeneeren? O, ik kèn dat soortje wèl:
zoolang ze in Holland zijn, of
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liever in Amsterdam, waar ze 'n groote troep gelijk denkende vrindjes om zich heen
hebben, zijn ze vol-bloed hoor, van de onvervalschte soort. Dààr doen andere 't werk
voor ze. Maar als ze zelf's de handen uit de mouwen moete steken, dàn... ho maar,
dan vinden ze d'r wel van alles op. Heel aardig gevonden: Paarle voor de zwijne.
Maar dat is maar 'n voorwendsel, zeg ik je... 'k heb ze bij me zelf òòk zoo gekend,...
't is tegewoordig mòde pessimist te zijn hè? Dat staat sjiek en eerwaardig. Dan zeggen
de menschen: Jonge, jonge, die man moet al heel wat doorgemaakt hebben. En als
iemand tegenwoordig, na de werkelijkheid goèd gezien te hebben, zich toch 'n beetje
boven die werkelijkheid weet òp te heffen, en meent wat verder te kunnen zien, dan
zeggen ze: ‘Kijk, wat 'n heethoofd; maar laat 'm maar loope, 't leven zal 't 'm wel
anders leere’. Nie-waar meneer de sosiaalder? Maar hoor nou 's goed: Ik heb van
Antwerpen meer gezien dan jij; in de vuilste buurten heb ik gezworven; ik ken àl 't
geknoei en gemier in de Partij, ze hebben me misschien al tien keer gezegd, dat ze
niks van me willen weten, - ik ben àltijd teruggekomen. Ziet u meneer, ik heb weken
gehad dat ik iedere avond, nà m'n werk, - gerust meneer, veel zwaarder dan van
menige werkman; - dat ik nà me werk avond aan avond naar vergadering moest, in
alle uithoeken van de stad, door 't beroerdste weer, te arm om de trem te betalen. En
wàt dikwijls ben 'k voor niets gekomen, omdat de ‘gezellen’ in de kroeg zaten, en
d'r niet uit waren te slààn. Begrijp je me goed meneer? En als nu iemand die dat 'n
paar jaar lang heeft mee-gemaakt, in de idealistische tijd van z'n leven, als de andere
jonges met meisjes scharrelen, of mooie verzen zwelgen, òf nog kleine kinderen zijn;
en als ìk je nou zeg - en Levie pastste z'n platte hand op de zwakke toonbank zoodat
de weegschaal dreunde - d a t d ' r g e e n w o o r d v e r l o r e n g a a t , dan heb jij
je mond te houen, met je parele voor de zwijnen, en mee te werke, tot je zooveel
gezien hebt als ìk. Versta-je me, over 'n paar jaar mag je meespreken, maar nou moet
je je plicht doen, want je komt pas kijken’.
Levie had gloed in zich voelen laaien en schokken. Want achter z'n woorden staken
f e i t e n . Wat hij, al z'n leven naar buiten brandend door z'n oogen, in half-sarkastiesch
uitgesproken woorden vertelde, hadtie met hartstochtelijke menschen-liefde
doorworsteld. Hij had 't twéémaal doorworsteld.
Eenmaal onder z'n trage, voor 'n deel aan alkohol verslaafde partijgenooten, die
'm telkens trachtten te loozen, omdat-ie ze meedoogenloos voortzweepte; voor
stuursche, vijandige vergadering-massa's, waarin geen beweging was te krijgen, die
bleven strak naar 'm staren, niets voelend van de woorden, die hij uitwierp in gloeiende
begeestering; massa-monsters die, door hun logge on-
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wrikbaarheid, - toch wel naar passie verlangend, maar behoevend hel-heete prikkeling
- hem òpdreven tot alleruiterste levensovergave, om aan 't slot eindelijk vertederd
op te gaan in bestiaal gebrul, met veel-vele oogen donker schitterend van sensueel
genieten - verlicht, dankbaar.
En 'n tweede maal met z'n hevig geliefde Hanna, wier groei hij, vergoddelijkt,
zich dacht: samengaand met de stijging naar bewustheid van 't proletariaat: meisje
uit 't volk, dochter van dierlijk ontaarde ouders; maar door 'n wonder bewaard
gebleven voor àl te groote schennis; en, àls 't volk, vol van hevige zielepracht, en
levens-volle aspiraties, strijdend tegen in-wonende slechtheid soms tot 't uiterste,
maar vallend 'n volgend moment willoos te-rug. En als 'n vijandige vergadering,
uiterst moeilijk te brengen in beweging, eischend de passie-gloeiïng van
boven-menschelijke overgave; strak en zonder zenuwtrekken 't verwonderde
Medusa-gelaat, waarin slechts d'oogen zoekend leefden. Maar dan ook dankbaarheid
voor ontgloeid hartstochtelijk mede-voelen, uitend in zeer heete kussen: 'n vuurregen
van liefde; en in niet meer vragende, wéenende opoffering: tot iederen strijd bereid.
Het proletariaat en z'n Vlaamsche Hanna, die twee dacht-ie zich één in groei; zoo
waar als ontbotte en groeide z'n Hanna, zoo goddelijk-waar groeide òòk 't proletariaat
naar 't licht om-hoog.
En omdat z'n Hanna hem 'n groeiend deel was van zijn leven, kòn hij niet gelooven
dat ze niet verder zou groeien, en vinden zich-zelf weer in d'andere dingen; en dààrmee
volle bevrediging.
Hij wist dat 't proletariaat in gevoel en weten grooter werd; zoolang z'n Hanna
leefde naast en ìn hem. En daarom smeet-ie zich iederen dag opnieuw, (z'n eigen
leven niet rekenend, maar 't daardoor juist bijna voortdurend v i n d e n d , in ieder
ding om zich heen, òòk in 't afzichtelijkste), daarom werd-ie gedrèven tot den dubbelen
strijd. Voor 't hoogste gereed en beslagen, maar tot 't nederigste bereid.
Maar hij wist niet, dat-ie in z'n voortdurende duizelende overgave op-brandde z'n
lijf, dat-ie, - niets als de warme rede en de passievolle gloeiïng er van kennend, ijzer-sterk en onverwoestbaar geloofde...
Eén schouder omhoog, als wilde ie 'n zwaren steen werpen, oogen vòl-vurig, lippen
op elkaar geklemd, emotie bedwingend, hoofd bloed-gloeiend, wachtte-ie Davids
antwoord af.
Die zei:
- Noe-oe, maakje maar niet di-ik! of 'k nou 'n uur na' kafé ga, of me 'n uur amuzeere
bij de Sociale, maansjene!1)

1) Komt op 't zelfde neer.
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Levie dacht, fijntjes glimlachend:
Door die grootspraak zie ik wel heen. En 't al laat genoeg vindend:
- Kom Dejongh, u hoort 't. Als we nu nog langer wachten is 't te laat.
- Hoe laat begint dat grappie? vroeg David.
- Om half negen.
- En 't is al kwart voor negene!
Dejongh, pijpje tusschen de afgesleten tandjes wijs beslurpend, klopte David op
den schouder, over z'n toonbank gebogen en 'm scherpstinkende tabaksrook in 't
gezicht blazend; 't vellerige hoofd met de natte haren balanceerend op 't verscheefte
lijf:
- Peereboum, wees niet ê-êgewê-ês jonge, denk nou niet dat je het beiter weet as
wij. Hallef nege, dat wil op z'n Antwerpsch zegge: hallef tien. Soo is 't ommers Lefie?
- 'k Bewonder uw ethnographische geleerdheid, ouwe heer.
Toen werd ‘Frou-ou’ binnengeroepen. ‘Fe gaan mar Frou, pasj op de klante hoor’.
In 't rossig verlichte keukentje zat Lien voorovergebogen over een stapel papier,
ijverig in beweging, grauwe vellen telkens vouwend, en ze met een kwast besmerend.
- Wat voert die daar uit?
- Die plakt sakkies. Voor werreke is ze te zwak. Op straat kan 'k d'r niet late loope,
en nou doet ze maar net as vader Domela... zoo zegt Herremans 't ommers? Jeses,
die Herremans dat is e ferdraaid lollige bliksem...
Ze gingen over de straat, die vol was van de lang-verwachte
voor-jaars-avond-betoovering. De machtig donkere huize-vlakken stonden over
elkaar, nokken voorovergebogen, in sombre samenspraak. Schrikwekkend blonken
daarin plots-op: van wit licht door-griezel-golfde vensterruiten.
En tusschen de zwart-doffe luister-huizen, gingen de drie, midden in de straat,
onder den plechtigen eereboog van nokken-fluistering, door gespannen stilte; als 'n
koninklijke stoet snikkend vereenzaamd voortbewegend in ongewoon-rustvolle
ruimte, uitgespaard door sombergolvende menschen-drom...
In 't midden Dejongh, onverwacht hoog, naar rechts scheef, als droeg ie 'n
overzware vracht, 't heele lijf lil-schokkend als 'n verouderd ezeltje, vel-over-been.
Links van 'm David, dop op één oor, puffend aan de fijne sigaar; met z'n buitenhand
stok kort-af zwaaiend; knop glim-lichtte telkens op uit het duistere.
En rechts Levie, slappe hoed voorhoofd beschaduwend, handen in broekzakken
onder opgeslagen korte-jasjes-panden; z'n naar buiten krommend been, schrik-wreef
soms tegen dat van Dejongh.
- Nou zal 'k je's wat zegge, deed Dejongh, vaderlijk-geheimzinnig
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naar Levie overhellend, ‘weet je nou wat ik zou doen, as 'k 'n boel sjente had? Mar
je mot 't niet tegen me frouw fertelle, hoöor?
- Dejongh, m'n hànd d'r op.
- Nou, as 'k nou's heel rijk was, zoo schatrijk as de sultan fan Turrekije, - se segge
ommers dat die d'r 'n hoop van het? - dan gaf ik me Frouw 'n hoop sjente, en dan
sette-n-'k d'r op de trê-ên nar Amsterdam, eerste klasse hoor! En me dochter d'r bij,
fat je?
- Ja, die houwen 't hier toch niet uit.
- Nee, dat wil 'k niet zegge! Hòòr nou's. Ik was 'res in Perêês. Bij 'n ouwe
schoolkameraad fan me; die was frij-gezel geblefe. Nou, daar heb 'k dan een paar
dage gelosjeerd. Maar op 'n mooie dag komt ie me na' bofe... met soo'e lief meissie,
fanne jaar of achtien denk 'k; jonge, soo 'n aarrdig huishoudstertje. Se sprak niks as
Fransch. 'k Zeg soo tegen 'm: Alexanderr seg 'k, 'k wist niet dat je getrouwd was.
Soo segtie, dat bin 'k ook niet, mar dat is hier zoo de gewoonte. Soo'n meissie neem
je bij je, foor de gezelligheid! Sie je, daar heb ik nou me draai in gehad. - Nou, en
as 'k nou soo rijk was as de rooie sultan - soo heet ie ommers? - dan nam 'k me ook
zooe meissie in huis, sie je, zooe lekker jong dingetje, en die most dan alles foor me
doen, grroente schoonmake, met me naar de kemedie gaan, - 's nachs most se bij me
slape... En as 'k d'r dan e paar weekies had, dan kreeg ze eervol ontslag, enne mooi
pesjoentje... wat zeg je daar nou fan? Goed uitgevonden hé?
- Hé, ouwe heer! waar haal je dat nou vandaan!
- Ja, jij segt nou wel ‘ouwe heer’, mar zóó oud ben 'k nog niet, hoöor, en jong dat
'k me voel,... as 'n ferliefd kenarietje... en, sie-je 'k heb sooe lust om me te gefe...
Liefde... dat isj drrrang tot oferegafe, zegt Multatuli ommers?... Jeses! hè-je dat daar
gezien, hoe heet of die meid me aankeek? Die weet ook waar Abrram de mosjterd
haalt...
En voort sjok-sjokte ie, z'n broek-omfladderde lange beenen in schokkige,
gedwongen bogen uit-gooiend van onder z'n mager lijf, waarover de jas traagjes trok
als 't veel te wijde vel over 't karkas van 'n grauwtje dat uit z'n tijd is.
En door Levie's brein werd ineens bewust:... die versufte, soms jong-jolige, ouwe
paai; en z'n ‘Frouw’: 't kleine, gebogen, groezelige lach-lach-diertje, met d'r
glimmende appel-wangetjes, en d'r natte witte haren; dat altijd, met gezwaai van
ronde schouders, schoof door 't huis, waarin ze voortdurend ‘an 't werrek’ was, en
nooit klaar kwam; en de kleverige ouwe kleeren liet zwerven op de stoelen, waar ze
warm en plat werden gezeten;... op schoorsteenmantel en tafel waren kringen
ingebeten van ‘koppies thee’, stoffige kranten zwierven vergeeld over de vloer;
vermodderd uitklopsel van pijpen was overal te vinden; 't eten kwam op tafel in
borden, waarop restjes van de vorige keer nog korstten. - Hij begréép de stoute
droombeelden, die den half-kindschen
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gebroken man lokten; wanneer 'n snel-voorbijgaande op-vonking van jeugdig
wellust-weelde-verlangen 'm zijn rommelige omgeving en z'n ontvleeschte, versufte
vrouw in weeë ontnuchtering deed gewaarworden... Op schoorsteenmantel... portret...
van leutige frissche dienstmeid, breed in d'r vleesch... waarin-ie zich verliefd had,
als jongen van negentien jaar, - dezelfde vrouw?
Toen rilde Levie van walg, want in dat verwaarloosde rommelige, benauwd-muffe
huishouden,... was-ie, niet lang geleden, dankbaar geweest: op Zondagavond 'n stuk
brood met hard-gele kaas en glim-klonterige margarine te mogen mee-eten, en 'n
kleverig kopje warm theewater te mogen meedrinken... terwijl 't ‘poesjie’ over de
tafel kroop, rond-zwaaiende staart omhoog...
Zòò wanhopig eenzaam had-ie zich gevoeld in de stad, die de lokkende
schreeuw-lichte poorten van d'r wellust-paleizen breed voor 'm opende, maar voor
'm verborg of gesloten hield: het weinige dat ze aan menschelijker bevrediging
bevatte...
De ‘ouwe heer’ draaide oolijkjes lachebekkend z'n lang-dunnen dienstknevel op:
kranig naar voren aan weerszijden van z'n bruin doorrookt pijpje.
Uit 'n luguber, angstig vermeden kroege-straatje, rol-stapte tonrond aan, zoo'n
beetje filozofisch rustig: 'n kort, breed mannetje met bleek vleezig vollemaans-gezicht,
waarboven 'n enorme bolhoed, ploertig scheef gestooten, zich koepelde. Dood-kalm
nam-ie z'n kort houten pijpje uit z'n mond, en wenkte vorstelijk met z'n geglacé-de
hand:
- Hé pst, wachte jullie eve!
Maar hij haastte zich niet, en doorwandelde de huis-lengte die hij nog van 't groepje
verwijderd was, met uiterst voorzichtige korte pasjes, de korte been-stompjes
lui-bedachtzaam uitwerpend, van onder z'n te lange winterjas.
- Zeg, Pelàkkie, maak nou een beetje foo-oort!
- Nou, 'k kóm we-el, blaze jullie maar 'n beetje ui-uit. Denke jullie dat we hier in
de harddraverij-vereeneging zijn?
Eindelijk was-ie er: Het bleek nu, dat d'r om z'n ronde vleeschkin 'n zwarterig
baardstreepje groeide, en dat schuchtere haarperkje was bezig iets manhaftigs aan
de weeke vleesch-massa te geven.
- M'neer komt seker pas uit meneer se bedje?
- Of uit 'n ànder d'r bedje, zei Polakkie. En vanaf z'n dwerg-lagen vleesch-heuvel
keek-ie', 't groote hoofd achteruit gebogen, met de glanzige oogen schalkachtig doend,
op naar den waggelenden velle-toren, die alweer vaderlijk-welwillend naar 'm
omlaag-helde. En plots met z'n houten pijpje 't rimpelige gelaat van ‘de ouwe’
aanwijzend: Dat... kan... jij... niet... zegge... Francis-kus Dejonch! Hê-hê-hê.
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Toen gaf-ie Levie 'n arm.
- Loo-pe-jul-lie 'n- beet-je-na'-acht-te-re, rén-paar-de-...
We-gaan-e-eve-in-gehei-me-zitting...
En alleen met Levie, wat sneller nu:
- Waar zit jij tegenwoordig? Me hoort je niet, me ziet je niet, hoe kom je 'n ouwe
vrind nou nooit 'res opzoeke?...
- Ja jonge, wat zal ik je zeggen,... veel werk,... iedere avend vergadering’...
En de ton-ronde aan 't zingen:
Fergadere, Fergadere.
In de Omnie-bus...

- Hoe staat 't met je teer-geliefde? As 'k d'r tegen kom, krab 'k d'r d'r ooge uit;... àl
me friende maakt ze me afhandig... Ze most zich schame.
- Jij moest je schamen; heb ik goed gehoord dat je voor de Partij heb bedankt?
- Ze kenne me allemaal afsterreve, die lamzakke... D'r is geen beweging in te
krijge... 'k ga net zoo lief na de ‘Westphalia’1) 'n biefstuk met aardappelen vrete...
adenom Levie! je mot ze proeve!... of d'r 'n engeltje op je tong piest... Of freet je nog
gras?... hê-hê-hê...
- Dus alweer een die z'n ideaal aan 'n boom legt met een kwartje d'r bij... 'k mot
zeggen, 'n mooie boel is 't hier...
- Mit 'n kwartje d'r bij? Amme nooit niet! Me heele idiaal is me geen halleve soe
waard...
- Als je d'r niets bij legt neemt niemand 't op, zoo gammel is 't....
- Och, denk jij nou dat 'k nie-meer geloof in de sosjaal-demokratie? Dat ferlies je
niet... as 'k fan me leve nog 's in Mokem Ollef2) kom... dan werrek 'k weer mee as de
beste... maar 't is goddomme persies of je hier an die rotstad vas-gebàkke zit... daar!...
je komt d'r niet uit... de treine gaan wech... elleke dag... Hoor! hoe ze zech de stuip
make... en 't is goddomme net... of je niet mee ken;... daar gaat d'r weer een... hoe
het 'n mensch nou niet 't lef om d'r op te springe...? Och, krijge ze voor mijn part
allemaal de pest in hun onderbroek!!... Nò, 'k ga 'n biefstuk mit aardappele vrete en
kosjere ham mit eiere... kan 'k je diene?
- Kom Bram, ga mee naar vergadering- wat hè-jè in zoo'n kroeg te zitten?
- 'n Kroeg? in zoo'n kroeg zal 'k nog me heele leve te vrete hebben-en-jij-ook...
Omijn!3)

1) Bekend restaurant.
2) Amsterdam.
3) Amen.
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- Kan 'k je nou niet lijmen Bram?
- Nee, bi-je-meschoghe? Die tije zijn voorbij. Me komplimente aan je teergeliefde!
Amuzeer je... Wacht, ik wou nog wat zegge... Verrek! wat bin ik suf in me kop... o,
ja... de andere week speelt ze hé? Zou 't te veel fan je geferregd zijn as je's foor 'n
keertje in de Universel1) kwam? Dan bin ik d'r ook...
- Goed. Afgesproken. Ga je dan nou met mij mee naar De Werker? Kom!
- Bì-je bezope? Lekker biefstukkie en kosjere ham. Ajuus hoor. Amuseer je.
- Kom, wees niet zoo stom!
- Hang je op an 'n touw! Rooie Sociaal! De groete an je zeergeliefde.
En hij rolde breed-uit, hoed scheef, beentjes zeer kort, 'n restaurant binnen.
De twee anderen waren 'n heel eind vòòr. Dàvid had z'n stok als 'n officiers-sabel
tegen z'n schouder doen rusten, deed hevig met z'n rechterarm, Dejongh soms 'n stoot
in de zij gevend, of langzamer loopend, 'm bij z'n mouw vasthoudend.
En terwijl Levie ze inhaalde ging 't 'm door 't hoofd:... diezelfde Bram... had met
'm gezworven van vergadering naar vergadering... nòg vuriger dan hij zelf; met veel
takt de menschen aan 't werk brengend... was zelfs Fransch gaan leeren om sommige
bladen en tijdschriften te kunnen lezen... Wallebakte nu den heelen nacht in 'n
restaurant rond, vretend en biljartend, had maling aan alles;... weer een, die aan 't
afzakken was;... nù kon ie nog even sentimenteel worden... maar vloekte 't d'r direkt
weer uit... ook dat zou-die wel spoedig verliezen.
Dejongh was bezig, uit te leggen dat-ie zooveel fan Jode hield. Iedere Jode jonge
moest mit 'n Krrristin trouwe.., en omgekeerd netuurlijk ook!... as i k nog 's menister
worr', dan laat 'k dat in de wet sette. Snap je-n-'m? Dan zijn ommers ofer 'n paar jaar
alle minsche fan èèn ras? En dan zijn alle rasse-ferschillen en alle ràssehaat, - die is
dan miteen uitgerroeid.
En David, met militair gezwaai van wandelstok, betoogde er tegenin: Och nee! je
stalt de kwastie heelemaal ferkeëerd... 't frije huwelijk... dád is de oplossing; 't
vergemakkelijke fan de echtscheiding, dat kan oók al hellepe. Stel je nou 's in mijn
plaats: God, ik schaam me d'r niks foor!... me frouw en ik passe heelemaal niet bij
mekaar... Mijn schuld is 't niet, en haar schuld is ook niet! As je nou fan elkaar áf
wil, dan he-je zooveel romslom en formaliteite... dat je d'r tege op ziet... dan sleurt
't weer in. En dat maakt iederéén ongelukkig. Zij kan nog best 'n andere

1) Bekend Café-chantant.
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man krijge, en ik zal me tòch 'n andere vrouw motte neme... Ze is niet sleëcht! Duizend
kwaliteite het ze, die 'k kan appresjeere... Maar de geslachtskwastie... de sexueele
kant van de zaak... dààr wil 'k maar op neer komme, die wordt feel te feel over 't
hoofd gezien... Ik kom d'r rond voor uit... 't huwelijk is 'n kwestie fan dierlijkheid as
je wil... En 'k geloof dat Bebel of zoo een 't gezegd het: De befrediging van de
geslachtsdrift i s privaatzaak... De staat mot z'n jatte d'r fan àf houe... Dat het mijn
m'n onderfinding geleerd...
Ze gingen nu door de danszalenstraat. De jongens en meide slenterden er weer in
'n lange rij; opgewekt door de zachte voorjaarslucht.
Een dronken man werd door 'n reuzigen portier uit een der lichtpoorten gesmeten.
Bleef buiten staan, pet op 't hoofd drukkend. ‘Kom boite! Dik vérreke! Dan zal 'k àu
in de goot legge...
- Zeker 'n partijgenoot, vond David. Maar hij zou ze mores leere! Ze hadde Davidje
op 'n fergadering wille hebbe... ze zoue d'r plezier fan beleve... Wees daar zeker fan!
En toen ze 't smalle poortje van 't Volkshuis in marcheerden, - hun stappen klonken
kort-afgemeten op 't asfalt - maakte hij woeste schermzwaaien met z'n glimmend
stokje, en sloeg d'r krachtig mee tegen de wanden... Hij zou die Augiasstal wel 's
evetjes gauw schoonvege!
Met vol lichaamsgewicht waaide hij de deur open, en stapte lawaaierig in de met
wit zand bestrooide zaal. Kroeggeur sloeg 'm tegen, zwaar mengsel van bierstank en
tabaks-walm; gaf 'm den droom-waan van lallende stemmen en zwaaiende armen en
stampende voeten...
Het was stil in de zaal, onverwacht geluidloos. Hier en daar, aan 'n kafé-tafeltje,
zat 'n man zwijgend 'n krant te lezen, nu en dan 'n slokje uit z'n pintglas nemend,
zonder op te zien; hield z'n hand aan 't oor van 't glas.
Links was 'n stevige marmeren toonbank, en er omheen 'n handbreed van den
grond, 'n gladgeschuurde ijzeren riggel, blinkend gehouden door de zanderige
voetzolen van breede kerels, die vòòr den toog, elleboog op 't marmer, hand aan pint,
half naar de zaal gekeerd, op gedempten toon met den waard stonden te sjouwelen.1)
De waard was een groote kerel, met een blauwe trui die 'm over de breede borst
spande, onder z'n jasje; rood-rond gelaat met groote domme oogen, dikke borstelige
wenkbrauwen, laag voorhoofd en kortgeknipt zwart haar.
- Nàvond, ghezel Vrede.
- Goeienavond Peers, krijg 'k 'n glaasje spuitwater van u?

1) Kletsen.
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- 'n Siefonneke? Astenbleef. En gha ghezel Dejongh?
- Nou, gee-mijn soo'n glaassie uit je faatje daar. Je weet wel’. De vellekop van
Dejongh, dunne hals met groot strotte-hoofd lang uit morsig boordje gerekt, lachte
lekkertjes, en z'n oogjes kneep-ie dicht van de lol.
- Wat ga je nu uithale ouwe heer? Ga je ook aan de drank?
- Och, daar mot e jonge kerel sooals jij, sech nou's niet mee bemoeie, hé? 'k voel
dat 'k 's e glaassie wê-ên noodig heb, om me fan binne d' res te ferwarreme. Segh
nou niet, dat 't onsin is, ik heb 't nòòdig, 'k heb d'r behoefte an.
- Nou, u moet 't dan ook zelf maar weten’. 't Begon Levie te vervelen, altijd en
altijd op 't zelfde te hameren. ‘Kom Peereboom, moet je 't arbeidersgebouw niet 's
inspekteeren? 't Is bepaald de moeite waard... Kijk hier, aan 't eind van de zaal 's, dat
is nou eigenlijk 't summum van socialistische schoonheidsleer. Die vrouw met d'r
breeie schouders en die twee gezwellen er onder, dat is de vrijheidsmaagd... die
kommijne kaas d'r achter... nou dat snapje, als je 'n beetje verstand d'r van hebt, van
zelf... dat is de stijgende vrijheidszon... Die rooie pudding, die ze op dat bordje draagt,
is de vrijheidsmùts... je zou zeggen wat 'n kracht in zoo'n maagd hè... zoo maar met
gestrekte arm... 't is 'n heele vracht hoor, dat valt niet mee. Die meneer-daar, met dat
grauwe-zakkenpakje aan, en dat tuchthuisboeve-gezicht... is 't vrijgevochten volk;
en dat overdekte miniatuur-vullisbakje, op de voorgrond, dat is de stembus. Vox
populi, staat d'r op.
- Walke poenige kladschelder heeft dàt gekonterfeid?
- Ja jonge, 'n duister genie, niemand heeft 't me ooit willen zeggen. Maar snap je
de zinnebeeldigheid d'r van? Nee, die ligt nou 's niet zoo heelemaal aan de
oppervlakte. De heele zaak stelt allegorisch voor, hoe de organen van de kapitalistische
staat òvergaan in nuttigheden voor de sòcialistische. Of, om 't nog 's beter te zeggen:
Hoe onze tegenwoordige maatschappij de k i e m e n voor 'n toekomst-samenleving
al in zich draagt. Ja, lach me nou maar niet uit... Ik heb me 's wijs laten maken, dat
dat heele hebbeding oorspronkelijk 'n reklame was voor de een of andere soort
pudding; aan de voedzaamheid er van heeft die dame d'r breeie schouers te danken.
Die twee gezwéllen zijn muggebeten: Dáár is nièmand tegen bestand. Nou 'n paar
streekjes rooie vèrf d'r bij, en de pudding is 'n smakelijke jakobijnen-muts, en 't
weldoorvoede mensch... 'n vrijheidsmaagd. Eerst moest ze dienst doen, om de
kapitalistische ondernemer geld in z'n zak te brengen, nou vuurt ze de arrebeiers aan
tot klasse-strijd. Waarmee 't gestelde bewezen is.
't Lekkere gevoel van overmacht, tegenover dat reuzige schilderij vol
wan-verhoudingen, dat in z'n grappige bekrompenheid en mis-
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lukte verhevenheid, flauwen spot scheen uit te lokken, - gaf David 'n zwak wellustje,
dat 'm striem-kittelend door z'n neus spetterde.
- Gà zait me toch nog al manne zulle!’ 't Was Duwallon, de schaapachtige
schoolmeester, in 't zwart met witte das, gouden knijpbril z'n neuswortel gniepend,
die 't verwijtend zei. ‘Allez-nà, zeg oep! Wat hàdde-nà op dà doek haan te merke?
Ge mot mî-ongs d'n zot nie oit'ange, zulle!
En 't gouden glinstermontuur afnemend, en er professoraal mee glimgebarend:
- 'k Zain 'k kik oek zoo'n bietsje stielman.1) In m'ne vraie taid ben 'k kik oek artiest.
En 'k wil 'k kik à wel zegghe, dat diejen doek 'eel excellengt geborsteld is, zie-d-'t?
- Och, laat 'm schmoeze, vond David. En den schoolmeester vaderlijk onder den
arm nemend: ‘Die ggezel Vrede daar, zòò as ie daar voor je staat, is 'n verschwartste
nar, zulle.
- Joa vanéighe, zei-die getroost. 't Ies potverdoemme meroakel. Die 'ollanders
ebbe overal observoasses op te moake, eh! Den Belsj ies toch zoo ghoe as ieder
hânder! Weet-de wat m'ne bruur zou zegghe? Den kaeskop2) ies toch oek moar
boitenghevloeghe in achtteen-'ongderd-en-dârtig. Dan moest ge toch ook moar ghoan
loope veur ongs, eh?
- Adenom, watte sociaal, dertien in 'n doezijn!’ David gaf Levie met z'n stok 'n
stoot tusschen de ribben. Die liep proestend wech. ‘Gge hebt gelêêk, zunne, zei-die
toen gemeenzaam tegen den schoolmeester. ‘Alle Hollanders, binne gannefe, behalleve
i k . Ik versta dat ding héél goed. 't Is de vrijheidsmaag', die de tuchthuesboeve uet
de kerreker verlos'!
- Joa mar neeë, ghe verstòag 't toch nie. Diejen man op 't veurplan, ies den proletaar.
Zie-de dan nie, hoe schoon d'n hontwèrper de misérie op z'n gezicht 'eet gepenseeld?
En hij streek d' uitgespreide vingers door z'n kleverig-glimmend haar.
- Ooo! zit de vork 'm zoo in de steel? Ja, je ziet 't wel, wij Hollanders zijn op dat
gebied erreg ten achtere.
- Nà, g' ed toch oek groot' artieste g'had, zulle! Komde mee' ne pint pakke,
maekker?
En ze liep-schuifelden over den zanderigen vloer naar de toonbank. Maar vóórdat
ze er aankwamen vloog de deur met winderigen zwaai en gerink-kink van gebroken
ruiten wijd open, en 'n dronken man met verhit gezicht en 'n leegen tasch op den rug,
viel tol-waggelend naar binnen; 'n schamel-gekleede vrouw, die 'm trachtte vast te
houden, over 't zand meeslepend.

1) Vakman.
2) Scheldnaam voor Hollander.
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- Non-de-diu, doar 'edde ‘d'n zwâ-ärte’, riep de schoolmeester, en z'n twee handen
als toeter voor z'n mond zettend: ‘Bloas oit!’
Dejongh, hoog op de knoestige beenen, glaasje rooie wijn zorgvuldig tusschen
duim en vinger, boog zich beschermend naar David omlaag, fluisterde, geheimzinnig
't vellerige rimpel-gezicht, oogjes gewichtig starend: ‘Dat is die dronke
gesetferkooper,... waar we 't daarnet ofer gehad hebbe’.
Het zaaltje was plots in stormige opschudding. Met z'n achterwerk half door de
gebroken ruit, zat-steunde ‘de zwârte’ tegen de geopende deur, zwaaide met z'n pet,
trappelde met z'n bespijkerde laarzen dreunend op den hollen vloer, waarop de
glasscherven dansten en knersend werden fijngestampt. Het schamele vrouwtje,
sluike haren verward om d'r bleeken kop waaiend, stond tegenover 'm te beven. 't
Rumoer weergalmde door 't zaaltje. De zattekerel werd opeens kalm, smeet z'n pet
'n eind weg over 't verstuivende zand, en maakte, wijsvinger boven voorover gebogen
kop, beverige filozofen-gebaren.
De gezellen stonden in 'n half kringetje om 'm heen, pinten in de hand, hun pijpken
smorend. Er waren er met gezwollen bolgezichten, vuurrood van 't zuipen dag aan
dag, met natte bruingroenige knevels, en dikke spanbuiken onder de donkerblauwe
werkkielen; anderen met bleeke, kommervolle rimpel-gelaten, stug bestoppeld; en
wreedaardig diepliggende oogen. Sommigen hadden gladde pastoors-gezichten, met
goedig-dommelijke, uitpuilende oogen. Men zag werklieden in boezeroen met
fantasie-hoeden op en zware polderwerkersschoenen, en heeren met hooge hoeden
of petjes. Fransozerige pietjes met puntbaardjes en glimmend geschoren kaken;
enkele breede vrouwen, met enorme opgekoepelde buiken en uitgedroogde borsten;
en jonge meiden, met rooie bloezes, witte schorten, trotsche korsetten met 'n weligen
vleesch-overvloed gevuld, en hooge zwarte kapsels, ieder haartje nauwgezet
weggestoken in de fijne netjes.
En dat alles stond om den, met beverige bewegingen bespiegelenden zattenkul,
die soms, midden in z'n overpeinzingen, 'n dof neus-geluid uittoeterde. Er werd
kalm-goedmoedig gelachen, breede lijven stootten elkaar aan, doffe stemmen gonsden
soms op; enkelen steunden, bovenlijf voorovergebogen, op doorgezakte knieën,
lachebekten sissend en stotterend met tranen in leutige oogjes, die op-zwelgden de
onbeholpen beverige dronkemansgebaren.
Uit David was spot-wellust geweken. Bleek-ontzet stond-ie 't met Levie aan te
zien.
Dejongh, uit 't halfgevulde wijnglaasje zuinigjes kleine druppels opslurpend, keek
met uitgerekte mageren hals over de omstanders heen, gaf David soms belangstellende
porren in de zij:
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- Mar kê-êk dan toch òòk 's. Wat seg je van ‘de Swarte?’
David zag om. 't Zaaltje met z'n witten zandvloer, lag verlaten; enkele
gasvlammetjes gloeiend hel-wit, maakten 't verlichte vóórgedeelte huiverig
schim-bleek. De rest was in 't duister. Stoelen en tafeltjes stonden er vaag in sombere
verlatenheid.
Den ‘Zwâ-ärte’ hief 't hoofd omhoog, werd de leutige zich verkneuterende gezellen,
van schrik doorschokt, gewaar. Wat-ie stotterde werd door gerekte hikken doorstooten
en van neus-toet-geluiden verwalgelijkt:
- Joa... ghe-moet-mí-mai-nie-lache... hiiiik... ghezelle!... Ghe
mot-au-eighe-oit-lache... zulle kerels!... Zain-'kiek-'ne-sjossjeliest... hiiik...
zooe-ghoe-as-ghà-zulle!... hiiiik... edde't... hiiiik... edde't verstoöön... hiiiik... Zain
'kik-oek-'ne... hiiiik... volksjonge, zulle!!! Zain-'kiek-ghiene... hiiiik... gh... iene-pa...
apekop... zulle... of ghiene rrriberoal... rrrie... be... roal... zulle!!!
En beide armen om 't hoofd zwaaiend, kop op borst gezakt; en van hik-boeren
doorschokt heen-en-weer lillend, als moest-ie braken, lolde hij met uitgedoofde
schorre stem 't refrein van de Marseillaise; veel van z'n adem vloeide toeterig weg
door z'n neus:
Tremblez... hüik... trem... blez... bllé... hiiik... bourgeois! Jäë!
Dén Zw... hüik - zwâärte... rrr... rrégne... ra!

Zée-det... laot 'k kiek... hiiik... nie... mî... me... spele... zulle!!!
- G' hadt bêter ghedon van nor bed te gaon ‘Zwarte’, zei d'r een met 'n vuurrood
diklippig pastoors-gezicht.
- Om... den... du... u... vel... hiiik - niet, zulle! 'k loa... oat 'kiek... hiiik nie... mî...
me... spele... zulle!!! Dat die... ien smei-eirrlap van... van... hiiik... Delville boite
komt... zal 'kiek... hiiiik-'m m'n blok op... jaaa zulle!!! op z'ne smoel sloaghe... zulle!!!
- 'eet den Delville à dan kwoad ghedoan jonge? vroeg zoetig-glimlachend, 't
bolronde diklippige pastoorskopje.
- Diejen eet 'm afgesteld, zei rad 't schamele wijfje, d'r haar terechtstrijkend;
verlegen, nu allen zich naar haar draaiden. ‘Ghiestere 'eet 'm mî z'ne kameroad oit
ghewest, diejen was teruugh van Afriek... en toens ies 'm 'n bietsje... ge wet zoo... e
bietsje zat ghewest... en toens ies d'n Delville nor ois ghekomme... ‘A vengt ies in
z'ne zes weke zulle’... zeght 'm... ‘ai ies afgesteld’;... zeedet... en toen 'eet m'ne vengt
ghezeed; dan ghoa 'kiek seffens... verstoadet? En dees' morghend zaan de ghazette
oan de stoasie ghebleive... zeedet?
- Dat 'm 'ier komt... ko-omt... hiiiik’... brulde de dronken
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vent... 'k za-a-al 'kiek 'm... hiiik... z'ne kop... i-i-instampe... zulle!’ In z'n rood-verhit
gezwollen gelaat gloeiden de met bloed doorloopen oogen,... de dikke leden rood
ontstoken. Hij kwijlde van woede; 't taaiïge vocht liep 'm uit z'n vollen mond langs
z'n idioot-slappe onderlip, langs z'n glimmende kwijlkin, en bleef in korte straaltjes
hangen op z'n jas. Toen nam-ie 't horentje, dat-ie aan 'n koord om z'n hals droeg,
zette 't met bevende hand aan z'n lebberlippen, en toeterde er op, met korte
zenuwachtige stootjes. Toe-toe-toe-toe-toe-oe! En zwaaide zich onverwacht dwars
door de gezellen heen, over den zanderigen knersvloer, met geweld-dadig stampend
en polterend ziege-zagen van z'n zwart lijf, naar 't buffet.
De waard stond 'm af te wachten, achter den toog, zich rustig verkneuterend, op
ellebogen geleund.
- 'oe iest jonge, goa-de ne pint paekke?’... ‘'edde d'n reus ghezien?’...1) ‘'edde nogh
nie ghenuugh g'had maekker?’ Zoo schreeuwde men door elkaar. De lachende
gezellen, onder 't loopen zuinige slokjes uit d'r half-volle glazen nemend, volgden
in schuifelenden drom.
- Allez... lez... ghezel... hiiik... ghezzzel Peers... 'nen... njaää!... 'nen diekkop!2)
Zich vasthoudend aan den toog, keerde ‘den zwarte’ zich half om, flauw lachend,
gelaat bloedrood, oogen betraand... ‘'nen diekkop... koööp... zulle!’ 'n Lange straal
kwijl viel uit een van z'n mond-hoeken langzaam, dralend, omlaag in 't zand.
- Zeet... zeet... ai zeevert’... riep d'r een.
't Pastoorskopje, z'n dikke onderlip vooruit, klopte 'm op z'n schouder.
- G' hed onghelaik, zwârte, van nogh meer te drienke, zulle!’ En meteen gaf-ie
den waard 'n knipoogje. Die keek echter direkt 'n anderen kant uit.
- 'nen Diekkop verkoepe m' ier niet, zulle, zal 'kik àu 'ne pient gharste gheive,
bruur?’ vroeg-ie goedig.
- 't Ies... ie-ies... hiik... zj-zj-zjuust... ghelaaaik... zulle!!!
- Niet doen Peers’, riep Levie. Je màg voor 'n dronken man niet schenken.
- Moeit àu niet... 't zân àu zoake niet... doitekliever3)... 'ne mengsch zal van à oek
nie raik worre.
En hij zette 't schuimende bierglas met 'n harde tik op 't marmer.
- 'ierzie, bruur!
- Maar is 't je dan heelemaal in 't hoofd geslagen? Dat gaat nou toch te ver. Neem
'm dat glas àf, zeg 'k je!

1) Ben je bezopen?
2) Een groot glas jenever.
3) Vrek.
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- Om d'n dûûvel niet, zulle!
- Loat ghoan, loat ghoan’, zei 't zoete pastoortje en hield Levie bij z'n jasje vast.
- 'ne Pinght ghârste' wà-ghef dà nà? riepen eenigen.
- Zatter as zat, ies toch nie meughelaik, eh!’ zei 'n sleepgillende meidestem.
En de bende lachte.
- 'Iel zjuust Mareeke, zei d'r een, en kneep de meid in d'r dikken arm. Die lachte
'm uit d'r donker-lokkende kier-oogen toe. Van heet-jeukende drift trilden d'r lippen.
Met slappe hand, in beverig onzeker gebaar, hief ‘den zwârte’ 't glas naar z'n
kwijlsmoel.
- Ghe-ghe-zelle!... hiiiik... sch-sch-oll!!!1) zullée!!!
- Da's dàtte, zwâärte! Bêt 'm d'n kop af!2) Een, twéeë, drà...
En de lebberig zwaaiende zatlap, oogen bloed-doorloopen, verhit brandend, goot
't glas half leeg in z'n gretig 't bier opzuigende lippen, onder haastige daling en rijzing
van z'n grof strottehoofd. Z'n kop zwol, werd rooder, z'n helle-oogen traanden van
inspanning. Hij stikte d'r bijna in, zette 't glas met 'n smak neer. Hoeste en proestte,
en hijgde naar lucht, z'n bruin-groen-gelen verwarden knevel met schuim bespat.
- Dàt 'edde schoe-oen gedon, Zwâ-ärte, sleep-gilde de meid. D'r oogen blonken
donker van heet-sensueele opwinding, d'r oogleden brandden en vielen half toe, van
hevige spanning zwaar, en ze loerde door de breede kieren naar den jonge naast 'r.
Met bevenden arm, bij schokken, als in 'n te langzaam gedraaide cinematograaf,
hief ‘d'n Zwârte’ z'n glas ten tweede male.
- Allez... trrek 'm z'ne steirt oit,3) zunne!!! gilde de meid. Een, twieë, drà!
En weer werd 't glas omgeslagen, boven de gretig klok-klokkende keel, met
geknipper van ontstoken oogleden, en achterover buigen van den walgelijk gezwollen
vuurrooie'dronkemanskop. ‘Den Zwârte’ proestte, en hijgde, en z'n natten knevel
aflikkend wees-ie naar 't leege glas.
- Nog iene, Peirs! Nnn-òòògh iene! Jâää!!! 'k gh-ghoa... 'kiek... hiiiik... m'ne
petatte... pppetâääte... afghie-ie-iete4)... ongderwwail...
En bolderend tegen stoelen en tafels vallend, door de wanden telkens afgestooten,
strompelde de dolle zatlap, lijdelijk ziegezagend over den knersenden zandvloer,
naar de deur, en ging daar in 'n hoek leunend, rug schurkend, z'n broek open peuteren.
- Neeë, 'ier nie, zulle bruur, riep de waard, en kwam haastig

1)
2)
3)
4)

Op je gezondheid.
Doe je eerste slok!
Drink je laatste slok!
Wateren.

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

176
aanloopen, op z'n dikke X-beenen, log lijf waggelend, ‘'ier niet zegh 'k, nom-de-dju!’
Maar de zatte hoorde niet, peuterde door aan z'n gulp, met bevende vingers, kop
in aandacht voorovergebogen, met onzekere pap-beenen stampend van ongeduld.
- Zel kik àu 'ellepe? sleepte de meid, gillerig lachend. ‘Of kun-de 't wel allien?’ 'n
Rilling van geile begeerte vloog over d'r lijf. D'r dikke lippen lilden. D'r welige borst
ging zwaar op en neer van gehijg. D'r kier-oogen, zeer breed, lonkten schitterdonker.
De bende lachte, men stootte haar aan, trok d'r aan de kleeren, neep d'r in armen
en borsten. En lijdelijk liet ze toe, lok-lach om lil-lippen, hoofd slap hangend op
schouder... De zaal was weergalmend vervuld van schuifelend kroeg-rumoer, en
stuiperig gelach, en geplof van zware voeten...
Buiten, op den koer, ruisch-spetterde 'n zware vochtstraal...
En tegen 'n pilaar geleund, achteraf, vaal-bleek, huiver-kil, koud zweet-bedruppeld,
stond David, hoed op achterhoofd, stokje op grond gevallen, armen slap langs lijf,
oogen half toe, mond flauw open-gezakt; als 'n verzopen pierewaaier, van walging
doorglibberd, zeer wit, en wetend niets, niets meer.
Verkerken kwam binnen, schraal, kroesbaard verward, hongerig gelaat zeer bleek,
oogen in koortsgloed. Achter 'm aan: Afgeknotte-cylinderhoed scheef, grooten
zwarten knevel glanzend, wandelstok met geel-ivoren knop dandy-achtig onder arm:
Delville.
- Ghezellen! nen gòeien avend! Maar wat ies' ièr te doen?
- Ze motte àu 'èbbe Delville! Opgepast of ghe zult kletse kraighe!
- En van wie datte?
- 'edde gha ‘den Zwârte’ afgesteld?
- Vaneighe datte!
- Awel, doar 'edde-n-'m!
De zatte zwierde weer naar binnen, liet zich van meubel tot meubel kaatsen, hief
z'n kwallige beenen met akrobaten-vaardigheid omhoog, maakte beentje over, viel,
scheerde langs den grond, werkte zich stommelend weer op. Z'n gulp stond open. 'n
Flard van z'n roodbaaien hemd hing er uit. Z'n rooie kop straalde voelbaar warmte,
'n bloeddorstige roofdierglans brandde in z'n ontstoken natte oogen. Toen-ie Delville
gewaar werd, ging-ie met z'n achterwerk leunen tegen 'n tafeltje, dat langzaam
achteruit schoof, tot 't door 'n ander werd vastgehouden. De buitenlucht scheen 'm
toch iets opgefrischt te hebben. Want terwijl z'n lijf in voortdurende verwringing
bleef, als door hevigen jeuk geplaagd, scheen ie z'n hik kwijt te zijn. Met schokkig
bespiegelings-vertoon, mummelde hij:
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- Ghezelle!... 'k zai-ain 'kiek... 'nen zeu-eun... njâäääh! Van 't volk, eh!... Ddddat
wètde allemmoal wwwel, eh!... M'nen voader... voa-oa-derr... njâääh... wa-â-s 'nen
âreme... wwwaarkmengsch... zunne!!! En nà kom 'kiek à froa-oa-ghe, non-de-djuu!...
Potsjen... dekke... hiiik... Wie... ier... 't rrrecht... rrrreëëëcht... 'eet... van... vvva-a-a-n...
mmà... 'ie-ie-ier... mî... njjjâää!... ddeur... te... zengde... mmmî... m'n www-aaif...
sacré-nnnom... en zeve... zzzie-ieve aarm blll-ooikes... vvvan... kkkiengdere! Jjjaaa!!
Llle-ei-ve... njjâää... d'n... demokkroasse! Nnomm dde cheng-ng...
Delville dronk kalm z'n pintje uit, keek soms frisch-lachend met schittering van
witte tanden in donkeren knevel, naar den zich jeukenden zatlap. Rustig-burgerlijk
stond-ie tusschen de werkmenschen, z'n stemmig-zwarten hoed op één oor.
- Nom-den-dikke, den dieje 'eet 't sap in z'ne knoessels,1) zulle!
De zatlap zag zich omgeven door goedmoedige luimige menschen, en hun lachen
werd 'm tot gesàr.
- Gge... mmo-ot... à... à... eighe... oi-oitlache... hiiik... sunné... A-a-s... ghghe... à...
bbbàk... kess... (hij kwijlde)... hiiik... nnie... g-ghoat... 'ouwe... z-z-z-all... 'kiek...
d-d-der... op... hiiik... k-k-klloppe, nnnom-de-djuu... p-p-potverdoe-oeme!
't Glad-smoelige pastoorke trachtte Delville wech te krijgen. Levie was naar 't wijf
van ‘d'n Zwarte’ gegaan, en sprak zacht-ingehouden met d'r. Maar ze verstond 'm
niet. Doodsbleek was ze. Haar tanden klikkerden.
Andere gezellen vonden echter, dat 't zoo gauw niet moest ‘gedoan’ zijn.
- Allé, Zwâärte, zei er een, allé jonge, ghe moet à nie op àu'n kop loate schette,
zulle!
En de bedronkene, door 't dolle heen, zich nu voelend aangevuurd en gesteund:
- Om... dd-den... du-u-vel niet... hiiik... 'k llloat... 'kiek... nie... mî... mai...
s-s-sppele!... Allé, Ddddelvvill'... kkkom... boi-oite... wwe... z-z-zuuln 't oitddoeng2)...
'k z-z-zal-'kiek... à 'nnen... vvvetting... gh-gheive'... hiiik... jâäää!... Allé... kkkomaff...
llafoard.... sschie-iet à'n ffrrak... oi-oit...
- Sloagh 'm op z'ne smool, Zwârte’, prikkelde de vent achter 'm weer, naar de
anderen knipoogend.
- 'k Vecht mí-gheenen zatlap’ kalm z'n bier lebberend zei Delville; alsof 't hem
niet aanging.
- 'k Zzain 'kiek... nnniet... zzzàt... zullé! (Kwijlend kwam 't d'r uit). 'k Wwil 'kik...
wwete... wwaorom... njâääh! wwaorom... 'kiek... dddeurghezzzongde zain...
ppotverdoem'...
- Wel, dà's iel simpel, om alsdà wa ghene'n zatlap ghebroike kûnne...

1) Is zeer boos.
2) Uitvechten.

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

178
- Zzzul-de... de... gà... ddan... ddan... non-de-djù!!...
‘D'n Zwârte’ overpeinsde, met vooruitgestoken vingers grillige banen beschrijvend,
soms ze even in beving stil-houdend; zoo beweegt 'n zoemende mug in den zomer;
toen ging ie voort:
... alle... zzzatlappe... af-s-s-stelle?... zû-ûlde-gà-ddat?
De ophitser achter 'm, stond met schitterende oogen antwoord af te wachten.
Hopend dat d'r wat los zou komen. Verklaard vijand van den dronkaard Verkerken.
Meende te begrijpen, dat ‘d'n Zwârte’, in z'n stijfhoofdig ronddraaien om 'n nog
duister denkbeeld, 't op den journalist voorzien had.
- Joa, vàneighes, dà-'kik alle zzatlappènn zal afstell'n’, kwam 't van onder den
afgeknotten cylinder-hoed.
- Allé nà... Zwârte... nom-den-dikke... allé! Sissend werd gefluisterd.
- Ahwell!... dddan... moe-oe-de-ghà... Vvverkà-àrken... oek... deurzeng-ng-de...
eh!... En zich opeens naar voren werpend, tot vlak vóór Delville, slap lach-lillend
z'n vochtglimmende lippen: Dddat 'ad-de... nnnie-iet... ghedaech-cht... hiiik... eh?!’
- Bravo, Zwâärte... dà's 'iel zjuust!
Zware voeten schuifelden over 't knersende zand. Er kwam nieuwe belangstelling
in den troep, die zich bij 't eentonige gelabber van d'n bezopene begon te embêteeren.
De naam van Verkerken was al weken en weken over de tong gegaan: als twee
gezellen elkaar ontmoetten, was dikwijls hun eerste vraag: ‘Ies 'm weer op schok
ghewest dees' naecht?’ Men wist niet goed, hoe men met 'm ààn moest. Van luien
straatslijper had-ie zich opgewerkt tot kranten-leurder, partij-leider, journalist. Hij
kende alle geheimen van de burger-partijen, had uit 't vijandelijke kamp gewoonlijk
nieuwtjes, voordat de meeste tegenstanders ze zelfs wisten; had de vloek-rijke,
laag-bij-de-grondsche volks-taal verheven tot 'n machtig-schampere rethoriek,
waarmee-ie de werklieden wist te boeien. Weken-lang was-ie de roem van de partij,
totdat één pint, van 'n ààn-houdenden kameraad geakcepteerd, 'm weer aan 't zuipen
bracht, en 'm tot haar schànde maakte. In den laatsten tijd was 't echter, 'n aantal,
overigens voor zuipgrage genietingen zeer vergevings-gezinde partij-genooten, wel
wat ‘over z'n hout gegaan’. Koppen werden bij elkaar gestoken. Stelselmatige
oppozitie had zich spoedig gevormd. En ‘den Zwâärte,’ half tegen den toog aan
hangend, onverstaanbaar mummelend in z'n slappen kwijlmond, soms lodderig
lachend met opglinstering van z'n afzichtelijk bloed-doorloopen wide-beesteoogen,
had 't nu in z'n onnoozele stijfhoofdigheid plotseling uitgebracht, als 'n van buiten
geleerd lesje, dat 'm nog door z'n verbijsterde hersenen spookte: ‘Dat 'adde niet
ghedacht, eh!’
En eenigen hadden ‘bravo’ geroepen.

E. d'Oliveira, Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1

179
Strijdpassie was in allen kittelend opgeborreld. Adem-ingehouden, warme lijven
huiverend, tanden op elkaar geperst, met gelil van gespannen kauw-spieren,
staar-oogden de mannen naar Verkerken, die nòg bleeker was geworden, en
even-glimlachte, bloedlooze lippen stijf-dun.
't Scheen buiten te stort-regenen.
‘Daar piestjt 'n mê-êd! riep Dejongh. Doch er werd maar zwakjes gelachen, zòo
gespannen waren de gezellen. De storende afleiding gaf sommigen 'n killen huiver
in de heupen, deed van wellust hun neusvleugels trillen. Voeten schuifelden
ongeduldig. De roddelgeest wilde àntwoord, wilde, van overmacht gloeiend bewust,
den bleeken Verkerken in tergend leedvermaat hoonen. De dronken kerel lalde
aanhoudend voort, als 'n zeurderig kind. Verkerken begon te spreken, zeer rad, telkens
na 'n zinnetje, soms midden in 'n woord, plots stoppend en nadenkend wendend 't
hoofd terzij, in bevend wachten, als was in z'n kop 'n raadje defect, ontbrak er een
tandje aan z'n haperend hersen-uurwerk.
- Joa ghezellen... ik zou van eighe op de beschuldiging van ‘den Zwarte’ geen...
antwoord hebben ghegheven; tegen menschen die niet weten wat zij zegghen verdedigt
men zich niet, maar - d' andere partijgenooten 'ebben ‘bravo’ gheroepe en 't schijnt
duus - alsdat er 'ier ennigte zijn die met - diezen zatten kul t' akkoörd ghoan. 't Schijnt
duus alsdat 'kik m'ne plichten teghenover de Partij schândelijk verwaarloos, dà 'kik
de prropegânde nie genoeg waarneem, alsdat 'k in debatte mì tegenstrevers dinge
ghezeed 'eb die niet - zjuust zain. Dàt 'kik ghiene ghoeie sjossjelist meer zain. 'k Zain
dus in stoat van - beschuldiging gesteld en 'k zain dan ook stellig voornemens m'n
eighe te ver - dedigen, zoo rap als de betreffende ghezellen mî faiten komen
oandroaghe. Beschuldige is 'unne plicht, moar van 't oeghenblik af, dà de betreffende
ghezellen ghiene faite noemen, 'eb 'kik 't - recht 'un te zeghe alsdat ze ghemaine
lasteraars zain, die achter iemand... z'nen rûgh om, 'unnen tong rûren, maar 'unne
laffe beschuldigingen nie bewaizen... en nu mì beschomde koake staan...
Met z'n magere handen patste Verkerken op d'n marmeren toog, en z'n hoofd,
omgeven door den kroezig-lichtblonden Kristusbaard, wangen bleek, de zwartblauwe
dweepersoogen koortsgloeiend, - was één majestueuse uitdaging.
Onder 't krijtwitte gaslicht schoolden de donkere lompe kerels bijeen, keppen
vuurrood, en er was gestamp en geschuifel van voeten en korààl gemompel. Fluimen
kletsten zwaar op 't verontreinigde zand. Achter z'n toonbank: de breede waard, met
z'n kaalgeknipten, donkeren rond-kop, smal voorhoofd onnoozel gerimpeld,
zoetjes-aan z'n pijpken rookend. En er vóór: de bezopen kwant, kop gezwollen,
kwijlend, met roofdieroogen en jeuk-wringend
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lijf, onder diepzinnig vertoon van wijsgeer-gebaren, blijkbaar bezig, een in z'n dronken
brein telkens ònderduikend denkbeeld te bewerken.
- Zzzooduus ghezelle... ghezelle... (hiïik)... ies... den Zwwâärte... 'nen zzzat...
zzzatlap... eh! hik...
- 't Ies datte’, lachte de meid, die zich begon te vervelen.
- 't Ies zzzjuust datte... en 'k... zain 'kiek... nà... afffghesteld, eh! (hiiik)...
- Vàneighe!
- Joa mar neeë, riep Delville, ghe moet nog zes weken wârken; dà's zooe de
kondiesse...
- Bbbai-lllange niet... zullé... (hiiik). 'k Zal 'kik... 'kik... mmorghe... ghiene...
ghazzzette meer... drroaghe... zain 'kik... afffghesteld... zeedet... (hiiik)... ghoa... 'kik...
in... gggrève1)... zullé! (hiiik)... Gggazzette oan... de... (hiiik)... ghroete... stoasse...
eh! njjjâääh!... Zuul... zuulde... ggà van... aarremmooi2)... wweer... truugh... njâääh!
komme... eh! Daà's tttoch 'iel zzzjuust... eh! Van... sjossjelieste... op strrroat...
gggezzongde... eh? Salu... sssalu!!! ghezzzellé... njjâääh!... Ghoa 'kiek... lleure...
lleu-eure... mì-d'n... Frruut3)... sssalu!
Met doorzwikkende knieën, zich vasthoudend aan stoelen en tafels, waggelde de
man langs 't gezelschap, gaf handen ten afscheid, gewichtig hoofd-knikkend:
- Ghezel Peers 'nen... ghoèien avond. Ghezel Delvìl 'nen ghoèien oavond...
Mareeke... 'nen ghoeien avònd... ghezel Vrede... 'nen ghoèien avond...
En toen nog eens voor allen:
- Ghezzelle... sssalu... lleve 't sjossjeliezm!
En stommelend, stoelen omversmijtend, tafels verschuivend, ziegezaagde ie naar
de deur; nam toen z'n horentje, en toeterde met korte nerveuze hikstootjes:
- Toe-toe-toe-oe-oe... DDé... (hiiik)... Ghazzzet... van... Aantwèrpe...
toe-toe-oe-oe...; toe-toe-toe-toe-oe.
En ging midden op den koer, met spetterend waterval-gekletter staan pissen.
Uit de duisternis klonk barst-angst suggereerend: 't hikkend snikken van 't schamele
vrouwtje:
- Hî-hi-hi-hi-hi-hî...
Plots weergalmde de zaal van hevig rumoer. Zwaar bespijkerde werkmans-schoenen
bestommelden den hol-donderenden vloer, lompe jas-armen kwamen in gezwaai,
tanden lachten in grove rooie lippen wreedaardig wit; volle lachen golfden zwaar.
'n Bierglas viel rinkinkend in scherven. En vóór den toog: de ophitser, 't pastoorke,

1) Werkstaking.
2) Hier: omdat je me noodig hebt.
3) Frut (volkswoord voor: gehakt) = scheldnaam voor ‘De Gazet van Antwerpen’, 'n Katholiek
‘volksblad’.
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vuurrood nu; Delville hoed op één oor, grappig-burgerlijk, en Verkerken, getergde
geest-drijver... in hevig lijf- en woord-gekijf, onverstaanbaar in de donderbui van
loeiende geluiden, met overmatige krachtgebaren handen op marmer patsend,
onhoorbaar, fel blikkerend met witte tanden, donker lonk-schitterende passieoogen,
en met verwrongen staargezichten; spreek-zwaaiend de lange bovenlijven in
wonderlijke elasticiteit...
En tegen den pilaar David nog. Onbewegelijk, bleek, alles lijdelijk bijwonend en
volgend, zonder verzet, niet meer wetend wat verzet i s ; in de màcht van de
rumoerende reuzen rondom hem, doorlild van sleep-slijmige walging, koud zweet
uitwasemend, dat killig omspoelde z'n machteloos-slap lijf. Ontzet staarde-n-ie in 't
krijtwitte licht, onderging 't getoeter van den krantenvent... toe-toe-toe-oe... dat 'm
herinnerde... o, verschrikkelijk! aan den grimmig vervloekten papenafgezant die 't
somber-morsig pleintje rondstapte haastig, snel verspreidend gif-blaadjes, door
schonkige lompenvrouwen bestormd. En dat stappende zwarte mannetje, met z'n
vierkante petklep, week niet meer van z'n blik, stapte al maar in 't rond, met
beangstigende halsstarrigheid in 't rond, in 't rond, al maar weer opnieuw in 't rond,
steeds rapper reppend z'n rechte beenen... in 't rond... o God, in 't rond...!!! Van uit 't kijvende groepje bij den toog schaterde onverwacht 'n gulle breede lach:
hâ-ha-ha-ha! En Delville sloeg met z'n stok op 't marmer, onhoorbaar aanvankelijk.
De storm bedaarde; z'n getik met stok op toonbank werd duidelijk vernomen.
- Stilte ghezelle, astenblièf, stîl-te!
Toen zette hij z'n hoed af, klom op 'n tafel en speechte met oolijk gelaat:
- Vringden: Al'oewel er op d'n dagòrde 'iel belanchràike punkte stoàn, zuult ghe
wel allen met mai t'akkoord zain, as 'kik zegh... dà we vanoavend ghienen taid meer
'ebben veur te vergaderènn. W'ebben ongs van 'nen... onweerdighen zatlap van 't
ghoei spoor laten brenchen... en ennigte vringden zain seffes in 'n Frâänschen koleire
geschoten... bai de infaam beschuuldigínchen fan diejen beschonken mengsch... Awel
kameràden, ghe zuult d'eerste zain, om mij toe te ghèven, dat 't nu lang ghenoeg
geduurd héét, dà we lang ghenoeg 'laik klain kìngdren haarken-pluuk ghespield
'ébben... en doarom stel 'kik à veur... dá we d'r allemoal ons polleviékes oan
voaghen1)...
- 'Iel zjuust, Delvil!
- Awel ghezellen, pakt allemoal 'nen vèrschen pingt, 'eft 'm omhoegh, en drinkt
de ghezond'àid van de Parrtá!
- Bravo! Bravo! Leve de Partá!
- Daorná zal ghezel Verkârken, 't ierste kouplet van d'Inter-

1) Toonen dat we d'r maling aan hebben.
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nationale zinge, en 'nen om'oalinch dòen1) voor de propaghâände. Dan is ongs oavond
ghoe' besteed, en dan 'eet d'n kas van de Partá er ook wá van. Zooduus kammeroáde,
allen áu penninkske gheried!
- Bràvôöö! bravôöö!!!
De waard ging rond met 'n korfke schuimende pinten, en de mannen vormden 'n
kring om Verkerken; die z'n glas uitdronk, broek òp-trok, oogen opensperde,
voorhoofd fronste, en begon met vervaarlijke stem, plots in 't rond wijzend, mondhol
vierkant:
Debout! les damnés de la terre
Debout! les forçats de la faim...

Hij maakte artistieke, vloeiende hand- en vinger-gebaren, bracht zolder en vloer en
wand en buffet er bij te pas; en dreunend zong de massa-stem met 'm mee 't refrein:
C'est la lutte finale
groupons-nous et demain
l'Intérnationale sera le genre humain.

Toen ging-ie met z'n hoed rond, en koper- en nikkel-munt viel er in.
- 'ierzie Peers, telt dà's noa, kameroad.
- Nou, fà-seg je d'r fan? vroeg Dejongh; daar kenne se bij jullie in 't kaasland niet
tegen op, hè Dafedje?
Maar David leunde nog wezenloos tegen den pilaar.
Opeens 'n oolijken inval krijgend, pakte Delville Mareeke bij d'r arm, en
galoppeerde met t'r de zaal rond:
- Allé ghezelle:
Wegh mi d'n ooörlog, sabel en kanon,
Leve de Reppubleek, wegh mî d'n keunink van karton.

De heele troep stormde 't paartje na; de mannen gaven mekaar armen, en kankaneerden
met lompe pooten en klotsende schoenen. En de hossende bende wierp zich ter deure
uit en den koer op, makend daar hel-weerklinkend peerdegetrappel:
Weg mit d'n ooörlog, sabel en kanon,
Leve de Reppebleek, wegh mî d'n keunink van karton...
Da's ien-moal!!!
A bas la guerre...

1) Kollekte houden.
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En lang echode in den hollen koer: hun dreunend getrap-trappel en golvend
stemgebulder nog nà...
- Kom, Peereboom we gaan òòk, zei Levie na 'n poos. Kom drink wat, je zal buiten
wel weer opknappen.
En hij zette 'm z'n hoed recht op z'n kil-zweetende haren, gaf 'm z'n stokje in de
slappe hand, en troonde 'm mee: ‘Kom kerel, steun maar op me’.
Ze stonden in de zachte voorjaarslucht; David hijgde zwaar, voelde 't zweet ijskoud
op z'n slapen beslaan, en 't bloed terugstroomen naar z'n wangen. Hij bekwam, en
z'n oogjes schitterden weer. Levie wilde verder gaan, maar hij pakte 'm bij z'n kleeren.
En met plechtige stem:
- Levie, dat is ééns geweest, maar z a l l e m e f r o u w e n m e k i n d e r e m e
afsterreve, zalle me ooge me uetròtte, nòòit zet 'k meer 'n
foet in dàt hol. Daar!
En hij fluimde op den drempel.- Kijk, nu overdrijf je toch weer, je hebt ze nou toevallig 's in 'n gekke toestand
gezien. Maar dat is 'n uitzondering, gerust, zoo heb 'k 't ook nog nooit van m'n leven
bijgewoond.
- Levie, je hebt 't gehoord; 'k heb gefloekt bij me frouw en kindere. Nooit weer.
Nooit!
Ze kuierden langzaam, nachtlucht die balsem-geurde gretig genietend, naar huis.
Vòor hen, in de donkere straat liep 'n breede meid, met roomgeel omslagdoekje,
en hoog kapsel, waarin vergulde kammen waren gedrukt.
- Hé, psst, ggoa-de mî mài mee liefke? riep David.
De meid zag om, loerde uit breed-ovalen slange-oogen door overhangende haarmuts
beschaduwd. Ze lachte, schitter-tandend in volle bloei-wangen:
- Mî-àu nièt, sunne keiskop!
En ze slenterde heup-wiegelend voort, telkens tersluiks òm-loerend, met lok-staren
van onbewegelijke slange-kijkers.
Uit hemelsch lichte wellust-poorten gierde soms bij vlagen joel-zwevende
dansmuziek - plots gedempt door dichtvallende deuren...
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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