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De wedergeboorte van bedelman
TER ziele gaande, in het pesthuis te Amsterdam, dat moet gebeurd zijn omstreeks
anno vijftienhonderd zoveel, slaakte hij een zucht en zeide: Genoeg, met die miserie
heb ik tenminste afgedaan. Hij wist niet of hij waakte of droomde toen hij een stem
vernam, duidelijk voor hem bedoeld alsof het een antwoord was: Wij zullen zien.
Hij hield het liever voor een onaangenaam menselijk geluid dat nog naklonk uit deze
wereld en hij vergat het weldra in de bekoring van de nieuwe muziek waarop hij
zweefde.
De verzuchting van Tenbeste had, voor zover men oordelen mag en kan, wel
voldoende reden. Zeventig jaren had hij hier doorgebracht in een lichaam dat
gewoonlijk ledig bleef, behalve in het hoofd, dat altijd boordevol was met aanmerking
en verwijt. Tienmaal zeven jaren schijnt aan het einde, op de oever staande van
hetgeen men gaarne houdt voor een eeuwigheid, slechts een ogenblik, maar het is
een tijd lang genoeg om van een rozerood wicht, vol dromen van lust en spel, een
verachtelijk karkas te maken waar zelfs de moedigste ziel niet meer in wonen durft.
En zeer lang moet het schijnen voor iemand die van de eerste dag tot in de ouderdom
meent dat hem onrecht wordt aangedaan en die geen uur kent waarin hij niet zou
kunnen mopperen. Zo was het Tenbeste hier vergaan. Hij was ter wereld gekomen
tot zoon van twee der allerarmsten in de stad, bij wie hij opgroeide ondanks gebrek
en honger en hij had zich afgevraagd waarom de Almachtige een ander wel, hem
niet in een herenhuis het zonlicht had doen aanschouwen. Een ambacht had hij niet
geleerd. Voor lastdrager was hij niet sterk genoeg geworden. De kunsten van diefstal,
inbraak of bedrog, waarmee zovelen zich het leven te rekken weten, had hij nooit
begrepen. Wat had hij anders kunnen doen om de knaging van het ingewand te stillen
dan de hand ophouden voor een aalmoes? Er was schaamte geweest, natuurlijk,
omdat wie hulp vraagt erkent de mindere te zijn, misschien tegen de waarheid. De
schaamte was vergroeid tot geloof in minderheid en had, gelijk elke verkeerde

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

10
groei, een wrok voortgebracht. En hoewel hij van oorsprong een argeloze, welwillende
aard had en een iegelijk gunde wat hem toekwam was hij, met de gedurige holte van
de maag, een bittere mopperaar geworden, een verongelijkte die zelfs bij het dankje
zeggen nijdig keek. Een kaal, koud leven was het geweest in een verkleumd en pijnlijk
lichaam, geslagen, veracht. Toen hij kromliep, niet van gebrekkigheid alleen, was
het hem of hij al zijn dagen in de gevangenis had gezeten voor een misdaad.
Het is wel zonderling dat hij ondanks al dit leed gehecht bleef aan de grond. Zolang
hij zich herinneren kon had hij verlangd dit leven nogmaals door te gaan, natuurlijk
in louter genot, nergens anders dan in deze straten, langs deze grachten. Dat het geluk
op een andere plaats te vinden was had hij nooit kunnen vermoeden. Hier, van deze
plek der aarde was hij te kort gekomen, van deze plek hoopte hij de schade met loon
terug te krijgen. Voor zulk een arme man moest de hoop al geloof genoeg zijn en
toen hij dus vanhier vertrok betekende zijn zucht ook een tot wederziens in betere
tijd.
Het is niet na te gaan waar hij verbleef of rondwaarde, noch hoe lang het duurde,
want de tijd wordt, zoals men weet, slechts voor dit aards bestaan gemeten. Nieuwe
gedachten of andere inzichten scheen Tenbeste hiernamaals niet te krijgen. Hij was
vermoedelijk vrij van zorg, gewiegd op het ritme van de sferen. Soms luisterde hij
naar geruchten die misschien iets betekenden, maar daar hij ze toch niet begrijpen
kon luisterde hij liever naar de stem die binnen in hem sprak van zijn oude wens het
leven op aarde nogmaals te beproeven in de toestand van geluk. En dan dacht hij aan
de Amstel en het IJ, aan het rasphuis en aan de galgen, maar hij glimlachte met een
gevoel van veiligheid, want als hij weder in die stad kwam zou hij voor zulke dingen
niet hoeven te vrezen, maar in deugdelijk laken rondgaan, met een gepluimde hoed
en in de zak een beurs zwaar van daalders. Het arme volk, dat hij er zou tegenkomen,
zou hem zegenen voor zijn gulheid. Hij zou met de burgemeesters spreken en zeggen:
Ziet hier, mijn brave lieden, neemt dat bedelpak van de straat, geeft ze wat christenen
toekomt en voor het geld sta ik je borg. Iedere arme kreeg dan haring en bier zoveel
hij wilde, daarenboven een knap stel kleren. En hij Tenbeste liet een fraai huis bouwen
met een hoge stoep, ofschoon hij nog niet beslissen kon
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waar dat zijn zou, aan de Haarlemmerpoort of dichter bij de Dam. Hij hield dan lange
gesprekken met mensen die hem de hand kwamen drukken, maar soms scheen het
hem of zijn oren niet deugden omdat hij dikwijls Wat blief? moest vragen en toch
niets verstond.
Maar eens ving hij enige woorden op die duidelijk klonken uit veel verwarde
stemmen. Hij begreep er niet alles van, alleen dat het nu weldra tijd voor hem werd.
Die Tenbeste? vroeg iemand, die rare bedelman? gelooft hij heus dat hij weer op de
aarde komt en dat nog wel in de vorm van een mens? is die stumperd zo achterlijk
dat hij nu nog niets van de kracht begrijpt? Dan moet hij het tijdje maar eens overdoen.
Ja, in Amsterdam, en geef hem een hartvol goede hoop mee.
Hij verbaasde er zichzelf over, zo helder het in zijn hoofd was op de dag dat hij
wedergeboren werd. Dat hij zich in Amsterdam bevond kon hij horen aan de mensen
in de kamer, zulk Hollands sprak men nergens dan bij de Noordermarkt. Het scheen
ook kermis te zijn, te oordelen naar de orgels, en zij speelden nieuwe deuntjes. Het
gebeurt niet dikwijls dat een pasgeborene zo klaar besef van zijn omgeving heeft,
maar dat het voorkomt toont dit geval. Hij werd gedragen en aangezien het dichtbij
was begreep hij welke kerk het moest zijn. Daar gaf de dominee hem de naam Jan.
Alweer Jan? dacht hij. Dit verontrustte hem omdat hij, hoewel pas twee dagen oud,
de zinrijkheid kende van het gezegde, dat er in een naam een lot verborgen ligt.
Diezelfde naam had hem vroeger geen voordeel aangebracht. En de indruk verbeterde
niet toen hij vernam dat ook deze vader zich Tenbeste noemde.
Het duurde niet lang eer hij ook andere overeenkomst ontdekte tussen het heden
en het verleden. Ook bij deze ouders ontbrak het herhaaldelijk aan gerief. Het trof
hem dat er ook thans weer op ruwe wijze geslagen werd, gescholden en gevloekt,
terwijl hij dit keer zoveel beter besefte dat het leven aangenamer kon zijn zonder
zulke onnodige gewoonten. Het onpleizierigste echter was de herontdekking van
gevoelens in de maag, alsof daar iets zat dat maar niet rusten wilde. Ik heb honger,
dat werd het vervelend refrein waarmee hij opgroeide. Hij zag de herenhuizen aan
met een gevoel of hij zich iets herinnerde dat hij niet thuis kon brengen en dikwijls
was het hem of hij ze eerder had gezien. Trouwens, de gewaarwording dat iets hem
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bekend voorkwam had hij ook met andere dingen. Wanneer hij een diender
tegenkwam, die staan bleef en hem nakeek, had hij dadelijk kunnen zeggen dat dit
dezelfde diender was die hij vroeger eens had gezien, al had de man toen geen stok,
maar iets anders in de hand. En wat die man van hem dacht was ook niet nieuw voor
hem: of hij kwaad in de zin had. Hij had wel eens de indruk dat ook de diender hem
voor een bekende hield en wel wist dat hij alleen maar iets te eten zocht, maar niet
aan stelen dacht. Toen zijn moeder hem met een keteltje zond om soep te halen
verwonderde hij zich dat hij de bedeling niet vinden kon en een andere jongen lachte
hem uit omdat het immers al lang ergens anders werd gegeven. Soms vond hij het
wel prettig de hele dag langs de straat te slenteren, maar dikwijls verveelde het hem
en vroeg hij zich af waartoe het diende geboren te worden als er zo weinig nieuws
was in de stad. Toen hij al voor zijn twintigste jaar geen hoop meer had ergens werk
te vinden omdat de bazen zeiden dat zij hem niet gebruiken konden, zuchtte hij: Ik
begrijp het al, dat wordt een bedelmansleven, daar kan men oud mee worden, maar
niet voor zijn pleizier. Waar heb ik dat ook weer gehoord?
De toestand van zijn maag bleef altijd zonderling, hoewel hij er al vertrouwd mee
was geraakt, niet helemaal koud, maar toch verre van warm, een beetje geprikkeld
en erg vertrokken, alsof de holte daarbinnen groter was geworden dan eigenlijk
moest. Of misschien vergis ik mij, dacht hij, misschien hoort dat juist bij mij. Er zijn
eigenaardigheden waar men mee geboren wordt, waar men niet vanaf kan komen.
Gebrek aan eetlust bij de een en bij de ander een eetlust die niet te temmen is. De
een komt ter wereld om altijd nieuwe schoenen te dragen, waarvan de zolen niet stuk
kunnen gaan, ook al zou hij er zijn best voor doen, en de ander zou met hele schoenen
niet kunnen leven. De een noemt een jas met gaten niet eens een jas en de ander raakt
nooit een jas aan die zo van de kleermaker komt. Anders zou er geen verschil van
personen in de wereld zijn. Zonder het verschil zou men niets kunnen onderscheiden.
Als er geen bedelman was, zou men ook niet van edelman kunnen praten. Alles heeft
dus zijn nut, maar de een treft het zus en de ander zo.
En hij trof het dat hij, of het een bijzondere gave was, de hand voor de
voorbijgangers kon ophouden, dat hij rustig kon zitten wachten op de aalmoes en
langzaam kon lopen om de weldadige
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te ontmoeten. Hem was het vertrouwen beschoren, dat hij niet ter aarde zou vallen
bij gebrek aan kruimels voor het zijn tijd was. Dat hield veel schadeloosstelling in,
zeker. Want wie zulk vertrouwen mist wordt van de zorg geknaagd. Maar als Tenbeste
de keuze was gelaten had hij het in dit bestaan ongetwijfeld eens beproefd met zorg
in het hoofd en daalders in de zak, want met berusting en met wijze woorden kon hij
dikwijls de oneindige leegheid van de maag niet vullen.
Hij werd weer grijs en krom in vodden. Hij kreeg het weer zo koud of het altijd
winter zou blijven. Miserie was het woord waarmee hij opstond van het stro, miserie
het woord waarmee hij weer de ogen toedeed. Hoe anders had het kunnen zijn als
het geworden was zoals hij zich had voorgesteld. Zeventig jaren had hij hier als
bedelman doorgebracht, hij meende dat dit genoeg kon heten en hij geloofde niet dat
enig ding onveranderlijk kon blijven. Wat in de ene tijd paste, dacht hij, zou in een
tijd daarna onmogelijk blijken. Als hij ooit weer in Amsterdam geboren werd zou
hij misschien voorspoediger zijn, wel niet een rijkaard en dat hoefde ook niet, maar
toch een vrije man, die niet hoefde te vragen. Wie de hoop verliest, verliest de lust
aan het leven en aangezien deze plek, met ellende en al, hem onbegrijpelijk dierbaar
was, hoopte hij hier nog eenmaal terug te keren. De hoop, dacht hij, is de beste zegen
voor de armen. Maar wat er in de toekomst verborgen ligt kan geen verstand
bevroeden. En mocht het gebeuren, hetgeen hij onwaarschijnlijk achtte, dat hem nog
eens de taak gegeven werd hier als bedelman rond te gaan, wel, hij zou het doen en
zeggen: Driemaal scheepsrecht, maar dan zou hij op de zekere zekerheid kunnen
bouwen dat het hem niet ten vierden male overkwam, want zo gek kon het niet lopen,
of er werd vals gespeeld. Dit was de overtuiging van Tenbeste toen hij alweder ter
ziele ging, gesteund alweder door de ondervinding dat er genoeg miserie in de wereld
was geweest.
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De haarklover en de muggezifter
Een van de grillen van het lot had op die zondagmiddag de heren aan een tafeltje
tegenover elkander geplaatst, terwijl er toch in de veranda van dat koffiehuis nog elf
onbezette tafeltjes waren en zij dus afzonderlijk hadden kunnen zitten. De juffrouw,
die hun de glaasjes had gebracht, meende dat zij bij elkander hoorden want zij leken
sprekend op elkaar, eender gekleed, zij waren tegelijk binnengekomen en tegelijk
gaan zitten. De glaasjes voor hen waren gelijk, even klein, maar verschilden toch
daar het één een witte en het ander een groene likeur bevatte. De heren hielden de
ogen gericht naar de straatweg, van fraaie klinkers aangelegd hoewel er nog geen
huizen stonden, behalve enkele in de verte. Mensen waren er niet te zien, wel in het
weiland een merrie met haar veulen, kijkend over het hek. Soms wendde de ene heer
het hoofd naar het lokaal achter hem, snuivend wat de reuk die hij waarnam mocht
zijn. Dit ontging de andere heer niet, die dan evenzo deed.
De ene heer stak een sigaar op, keek zijn tafelgenoot in het gezicht en zeide dat
het mooi lenteweer was. Daar hij een lichte fronsing van de wenkbrauwen opmerkte
vroeg hij of mijnheer het niet met hem eens was. Het bleek dat de andere veel op het
weer had te zeggen en nadat ook hij een sigaar had opgestoken ontspon zich dadelijk
een gesprek dat van het weer tot andere onderwerpen leidde en weldra met animo
gevoerd werd omdat de een zowel als de ander voelde dat zij het niet eens zouden
worden, ofschoon zich nog geen bepaalde punten van verschil hadden voorgedaan.
De ene heer, die ervan hield recht op de man af te gaan, zeide: Hoor eens hier,
mijnheer, een gesprek kan niet nuttig zijn als men de dingen niet bij hun naam noemt
en daarbij vooraf betreffende de betekenis van de woorden overeen is gekomen. U
hebt misschien weleens gehoord van de wetenschap die zich bezighoudt met de
betekenis, dat is mijn liefhebberij en er komt heel wat bij kijken. Al de narigheid in
de wereld komt uit het misverstand, uit het verkeerd begrijpen van de woorden. Als
u dit geen lenteweer noemt en ik noem het wel lenteweer, dan
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scheiden wij straks in onenigheid, waarvan de gevolgen ons onbekend zijn en dat
eenvoudig, omdat u niet weet wat ik met lenteweer bedoel. In het algemeen gesproken
kan er geen vruchtbare omgang onder de mensen zijn als niet iedereen precies weet
wat een ander eigenlijk bedoelt. En daarvoor, zoals ik reeds zei, moet men de woorden
verstaan, moet men enig idee hebben van etymologie, van fonetica, ja mijnheer, ook
daarvan, want als een woord alleen maar geruis is heeft het niet eens betekenis. Dus
moet men ook het verschil kennen tussen geruis en klank. Die onnozele vink zegt
alleen maar piep, maar de mens heeft een schat van klanken om zijn gedachten uit
te drukken. Maar zo'n klank kan uit uw mond een heel andere betekenis hebben dan
uit mijn mond. Ik zeg bijvoorbeeld tegen u: mijnheer, dat is de waarheid en u schudt
uw hoofd. Waarom gelooft u mij niet? Eenvoudig omdat u een andere opvatting hebt
van de waarheid dan ik, omdat u dus volgens mijn opvatting niet weet wat de waarheid
is. Waren wij nu eerst overeengekomen over de betekenis van het woord waarheid,
dan zou u niet uw hoofd geschud hebben. Begrijpt u me?
De andere heer dronk een teugje van de likeur, veegde zijn snor af en antwoordde:
Het is een gelukkig toeval dat u aan dit tafeltje bent komen zitten. Die wetenschap
is al jarenlang mijn specialiteit, zodat ik van het een en ander op de hoogte ben. Ik
neem aan dat u voldoende onderlegd bent en dat u dus begrip hebt van de
grondbeginselen. Maar ik zal u eens op de proef stellen en als u daarna met mij
hetzelfde wilt doen ben ik tot uw beschikking. Mag ik me even voorstellen, mijn
naam is Lut. Ziet u wel dat u lachen moet? U weet niet eens wat Lut betekent. U
weet niet dat het een woord is met een eerwaardige geschiedenis, een van de
alleroudste van de menselijke taal. U weet niet dat men niet behoort te lachen om
iets dat men niet kent. Natuurlijk zou u niet gelachen hebben als u even had nagedacht
en u niet in de war had laten brengen door de indruk die dat woord in uw hoofd
teweegbracht, waardoor u herinnerd werd aan een zeker type bij ons volk, dat u
trouwens ook niet blijkt te verstaan. Voor lachen had u niet de minste reden. Uw
gedrag heeft de droeve waarheid aangetoond dat het misverstand van een woord tot
allerlei narigheden leidt, tot tweedracht, tot haat, tot oorlog. Maar liever dan het als
een belediging op te vatten wil ik u de hand reiken en u inlichten. Ik noem u mijn
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naam: Lut en als u dan fatsoenlijk vraagt: quod hoc sibi vult? zal ik u fatsoenlijk
uitleg geven. Misschien herinnert u zich dat Heli, afstammeling in het vierendertigste
geslacht van Elidure, koning van Brittannië, drie zoons had, van wie de jongste Lud
heette, de bekende stichter van de wereldstad London. Als u even wilt denken aan
zulke oude woorden als liud en leod, zal het u duidelijk worden, dat mijn naam
eigenlijk een heel volk betekent. Ziet u, mijnheer, dat er altijd iets te leren valt, ook
op een zondagmiddag met zogenaamd lenteweer.
Daarna nam de heer Lut weer een teugje en nadat de andere heer een teugje uit
het zijne had genomen, sprak hij: Zoals u ter snede hebt opgemerkt, mijnheer Lut,
is het beter elkaar de hand te reiken dan elkaar de eerste de beste kleinigheid kwalijk
te nemen, maar ik wens toch even te rectificeren dat u mij ten onrechte een spotlach
bij het horen van uw naam hebt toegeschreven. U kent mij niet. U weet niet wie ik
ben, wat mijn omstandigheden zijn, hoe ik de wereld beschouw, mijn medemensen,
de staatkundige verhoudingen en niettemin meent u een zekere verrassing op mijn
gezicht voor spot te mogen houden. Ik verzeker u dat ik vele Lutten ken van allerlei
rang en stand, hetgeen ook de reden van mijn verrassing was, omdat ik niet verwacht
had er op deze middag nog een te ontmoeten, maar geen enkele van de mij bekende
Lutten zie ik voor zo oppervlakkig aan om over de geringste gelaatsuitdrukking
dadelijk een oordeel klaar te hebben. Ik geef u de raad in het vervolg voorzichtiger
te zijn. Het zijn juist zulke ondoordachtheden die tot misverstanden aanleiding geven,
waaruit zoals u ook terecht hebt opgemerkt allerlei ongenoegen en tweespalt voort
kan spruiten. Zonder u te willen grieven moet ik u onder het oog brengen dat het van
een kinderachtige eigendunk getuigt mij, die u deze middag voor het eerst ontmoet,
voor zo onwetend te houden dat ik de betekenis van uw naam niet kennen zou. Er
zijn, zoals u weet, ook andere betekenissen en afleidingen van genoemd, maar ter
wille van de vrede ben ik bereid de door u aangevoerde voor de waarschijnlijke te
houden. Ik hoop dat wij het bij nadere kennis en langduriger omgang verder mogen
brengen dan vrede, die immers, u zal het mij toegeven, een negatieve toestand is.
Wij willen naar een hoger doel streven, naar vriendschap bijvoorbeeld. Daarover
zijn wij het eens, goed en wel. Maar voor wij tot deze verhouding kunnen gera-
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ken is het noodzakelijk alle misverstanden die ons nog mochten belemmeren op te
helderen en terzijde te leggen. Daarom maak ik gebruik van de gelegenheid om mij
even aan u voor te stellen, mijn naam is Kwibus. U hebt die naam vermoedelijk meer
gehoord, want wij zijn van een uitgebreide familie, er is dus geen reden voor u om
zo erg verbaasd te kijken. Vergun mij te zeggen, mijnheer Lut, waaraan ik uw
verbazing toeschrijf. In de wetenschap van de betekenissen zijn er, zoals u weet,
enige zeer belangrijke hoofdstukken gewijd aan de associatie, een zaak die ook met
de zielkunde in verband staat. Nu heeft zich naar ik vermoed bij het horen van mijn
naam bij u de associatie voorgedaan van een voornaamwoord, deze indruk heeft een
verwarrende uitwerking gehad, zodat u nog voor het onderscheidingsvermogen kon
functioneren zich afvroeg waarom niet de nominatief gebruikt werd en die verwarring
tekende zich op uw gezicht met de wezenloze verbazing van de leerling die zijn les
niet kent. Als u niet een beginneling was in de kennis van de woorden zou u
onmiddellijk begrepen hebben dat de eigennaam Kwibus niets heeft uit te staan met
andere soorten van naamwoorden. Beginneling te zijn nu is geen schande, maar als
wij het tot vriendschappelijke omgang willen brengen, moet ik u ernstig waarschuwen
tegen betweterij. Laten wij eensgezind alle misverstanden opruimen en met
wederzijdse hulpvaardigheid naar een hoger doel streven ten bate van de gehele
mensheid. Er zijn nog andere waarschuwingen die u gerust van mij kunt aannemen.
De hoogmoed dient nergens toe, nietwaar? daarom raad ik u dat dwaalbegrip, uw
naam terug te voeren tot die van een legendarische stedestichter, van u af te zetten.
Mijns inziens betekent het woord lut oorspronkelijk niets, evenmin als het piep van
die vink, er zijn trouwens meer voorbeelden van woorden die niets betekenen, althans
in het begin. Het zoeken van een betekenis waar er geen te vinden is heeft u al op
bedenkelijke wijze verstrikt in de haarkloverij. Laten wij ons liever verdiepen in
belangrijker woorden, zoals vrede, waarheid, recht. Wat dunkt u, mijnheer Lut, van
het recht?
Mijnheer Lut nam op één na het laatste teugje uit zijn glaasje en sprak: Alvorens
daarop te antwoorden verzoek ik u mij enige opmerkingen te vergunnen. Nietwaar,
mijnheer Kwibus, het heeft geen zin zulke hoge begrippen als recht en waarheid te
onderzoeken en hun betekenis vast te stellen als men het niet
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eerst eens is geworden over lagere, zoals onze persoonlijkheden. Als mijn gehoor
mij niet bedriegt sprak u van betweterij en van haarkloverij. Welnu, mijnheer, alvorens
iemand van betweterij te mogen verdenken behoort men volgens mij het volkomen
eens te zijn over de betekenis van dat woord, over weten, over goed en over beter
weten. Ik vrees dat u oppervlakkig oordeelt en dat er voor een vruchtbare omgang
tussen ons weinig te hopen valt. En haarkloverij, eilieve, hebt u zich wel eens
afgevraagd wat dat kan zijn? Laat ik u, voor er onenigheid tussen ons uitbreekt,
zeggen dat ik eraan twijfel of eendrachtig samengaan tussen ons mogelijk is. Inderdaad
hecht ik een andere waarde aan de betekenis van woorden dan u schijnt te doen en
met muggezifterijen over voornaamwoorden en dergelijk kleingoed laat ik mij niet
in. Hoewel niet gebleken is welke opvatting van het woord kwibus door u gehuldigd
wordt, geef ik volmondig toe dat ik er een andere opvatting van heb. Uw principe is
verkeerd. Zie eens aan, u begint bij het woord in plaats van bij de zaak. U hebt op
dat vogeltje geeneens een blik geslagen en u noemt het een vink. Beschouw het eerst
en vraag dan: wat is het? Het is een puttertje, mijnheer. Ja, jammer is het wel dat
onze opvattingen te veel verschillen om ooit tot eendracht, vrede en vriendschap te
geraken.
Het is zeer jammer, sprak mijnheer Kwibus, vooral omdat wij met goede
bedoelingen te zamen kwamen op deze vreedzame zondagmiddag. Vergun mij nog
een opmerking, mijnheer, over een woord dat mij gegriefd heeft uit uw mond te
horen. Geef u eens rekenschap wat muggezifterij kan betekenen en zie dan de onzin
daarvan in. Wat nut zou het hebben muggen te ziften, verondersteld dat een voldoend
aantal muggen zich daartoe lenen zou? Dat noem ik pietluttigheid en anders niet.
Mijnheer Lut dronk zijn glaasje leeg en zeide op kalme toon: Ik verkies geen zotte
woorden aan te horen. Ik meen, mijnheer Kwibus, dat het beter geweest zou zijn als
u aan een ander tafeltje was gaan zitten en mij niet lastig had gevallen met uw mening
over het weer, dat ik met de beste wil van de wereld geen mooi lenteweer heb kunnen
noemen. Onze wegen scheiden, mijnheer, en voor uw opvattingen verbeterd zijn
heeft het geen nut elkander nogmaals aan te spreken.
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De Gouden Sleutel
De namen, welke men aan wijnhuizen, herbergen, brouwerijen placht te geven, mogen
soms redeloos schijnen, maar dikwijls blijkt dat er een geschiedenis aan was
verbonden, lang vergeten. Waarom huizen waar getapt werd, zulke namen droegen
als Het Lam, De Zwaan, De Wijze Maagden, waarom brouwerijen De Valk, Het
Hoefijzer of Maarlant heetten, is nu niet meer te begrijpen ofschoon het toch eens
bekend geweest moet zijn. Misschien ook werd zulk een naam gevonden door een
man wiens verbeelding een ogenblik verlicht was en weer verduisterde toen de ogen
in de beker keken, zodat zelfs hij er nooit de reden van noemen kon.
Branderijen en brouwerijen, slijterijen en tapperijen zijn altijd geliefde bedrijven
geweest in de Nederlanden, vroeger meer dan thans. In de vochtiger noordelijke
gewesten legde men zich bij voorkeur op het stoken toe en toen de likeur was
uitgevonden, omstreeks de jaren 1500 in Italië of Spanje, viel deze verkwikking bij
onze voorvaderen zo zeer in de smaak, dat er alom stokerijen verrezen, waarvan
sommige een faam verwierven over heel de wereld. In het Zuiden echter bleef men
de traditie van het bier getrouw dat, naar het heette, reeds in Walhalla ter tafel kwam.
Er was een tijd dat er geen Vlaming of Brabander bestond die nooit een druppel bier
geproefd had. Zag men in een gezelschap twee mannen van wie de een zich aan een
mutsje genever verlustigde, enigszins snoevend vaderlands genoemd, en de ander
zijn goesting voor het bier niet verborg, dan kon men zeker zeggen van welke streek
zij herkomstig waren. En nog heden ten dage, nu in Noord en Zuid de landgenoot
zich ontdaan heeft van de eertijds verdiende smaad der onmatigheid en zich onthoudt
van sterke dranken, tenzij dan in gevallen van depressie of van verkoudheid, staat
vooral bij Brabander en Vlaming het bier in eer. Zij zeggen dat het voedzaam is, ook
heilzaam tegen zekere kwalen, en mogelijk is het waar. Zij beweren dat het verfrist
op de hete zomerdag, dat het warmte verwekt op de barre winterdag. Zij geloven dat
het de trouw en de vriendschap
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bevestigt, de vreugde aan het leven schoort. Evenwel, de lof van het bier zij aan de
kundige dichter overgelaten.
Wie door Brabant wandelt, aan deze of aan gene zijde, ontmoet brouwerijen niet
slechts in alle steden, ook in vele dorpen, zelfs van de grote weg gelegen, en in talrijke
smaken mag hij het brouwsel proeven, van azijnzuur, erger dan het gruwelijk lambiek,
van komkommerachtig scharrebier, tot honingzoet of met een zweem van alsem, van
anijs. Iedere brouwerij heeft haar geheim van bereiding, moeilijk te ontdekken, omdat
het soms maar een ongeacht kruidje is dat de drank zijn aroma geeft. En ziet men
hoeveel zorg er in deze streken thans nog aan de brouwerij besteed wordt, hoe moet
het dan geweest zijn in de dagen toen het land beroemd was om zijn bier, onder Jan
Primus, hertog, een der hoogvereerden van Brabant.
De geschiedenis van de eeuwenoude brouwerij De Gouden Sleutel, kiesheidshalve
niet nader aangeduid in stad en straat, moge tonen hoezeer het bedrijf de geest bezitten
en verblinden kon. En tevens blijkt eruit hoe zij aan haar naam kwam.
De brouwer was een stokoud man, die sedert lang het werk aan zijn dochter Honoria
had opgedragen. Indien Honoria, enigszins bejaard en met eer en deugd grauwachtig
van haar geworden, niet altoos een kuise, vrome ziel geweest was, wellicht ware het
geheim van De Gouden Sleutel nog steeds in dikke nevelen verborgen en leed nog
een arme zondaar in de limbus. Haar jeugd had zij vrijerloos gesleten, niet wegens
een onschoon voorkomen, integendeel, zij moest bekoorlijkheid bezeten hebben,
maar wegens de voortreffelijkheid van haar vaders bier. Jongelieden waren er genoeg
geweest die kwamen en haar bewonderden, doch zodra zij de smaak kenden van dit
bier, hun gastvrij voorgezet, verzadigden zij zich eraan en vergaten Honoria. De
hemel beschikte dan dat zij mettertijd een andere huisvrouw kozen. Het was te
begrijpen dat deze dochter, hoe vroom ook in het gemoed, van haar enkelvoudige
staat de schuld enigermate in het bier zocht en des te meer was het te bewonderen
dat zij het nimmer een wrok toedroeg, hoewel zij er nooit van dronk, behalve voor
de proeving. Ja, beter nog. Honoria brouwde nauwkeuriger dan vader of grootvader
had gedaan, oplettend met de maten, zorgvuldig met gerst, met stookhout en
bovendien fijn van oordeel met het water dat zij koos. De keldervloeren konden niet
reiner blinken, de gerst kon niet gelijk-
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matiger worden uitgespreid. Voor zij het water uit de vijver schepte moest zij weten
of de karpers er gedijden. Van de nieuwerwetse wijze om het gewone pompwater in
de zonneschijn te laten rijpen bleef zij afkerig. En de hop teelde zij in haar eigen
gaarde, het geurigste gewas.
Wanneer Honoria haar werk deed in de kelders, gaf zij zich menigmaal over aan
gemijmer betreffende de deugden en de ondeugden van het bier. De deugden,
eenvoudige ziel, begreep zij niet. En de ondeugden telde zij wellicht te zwaar, wie
kan dat berekenen? Hoeveel krakeel brak er niet in de herbergen uit, hoeveel eerlijk
verdiende duiten werden daar verkwist enkel om het bier? Beter ware het, dacht zij,
indien haar hand nooit gewerkt had om dit vocht voor dwazen voort te brengen. En
daar haar hart goed was zond zij dikwijls een gebed op voor degenen die door haar
bier in de zondigheid vervielen. Immer bezig onder de schemerige gewelven waren
haar beste gedachten toch immer de drinkers toegewijd.
Nu stond er in de duistere plaats een grauw en eenzaam dubbelokshoofd,
eeuwenoud, en bij heugenis niet gebruikt. Honoria had zich dikwijls afgevraagd
waarom het hier verwaarloosd stond, hoewel het misschien het degelijkste van alle
vaten was. Op een dag besloot zij het te reinigen en, erin geklommen, vond zij in het
stof een sleutel, die zij op de vloer legde en vergat. Toen zij weer gebrouwen had
vulde zij ook dit vat.
Kort daarna, in de kelder komend en de ogen opslaand naar die donkere hoek,
werd zij zeer verbaasd. Zij zag een grijze broeder, op een kruk voor het vat gezeten,
in de ene hand een kroes waaruit hij proefde, in de andere een blinkende sleutel, die
hij beschouwde. Klaarblijkelijk had hij veel welgevallen aan de sleutel zowel als aan
het bier. Hij ontwaarde haar en hij wenkte haar naderbij te komen, met een glimlach
op het gelaat, zo lieflijk als zij nog nimmer had gezien.
Dochter, sprak hij, dat hebt ge schoon gedaan en duizend jaren hebt ge verdiend.
Er is nu een einde aan de droeve kastijding. Gij hebt toch van broeder Euloog
vernomen? Hier zit hij voor u, een gelukkig schepsel in de komende dagen.
Bijkans zes eeuwen zijn voorbij sinds ik hier brouwde. Bedenk, wij waren van
een ander slag dan broeders heden zijn. Wij genoten de schone gaven die de hemel
de aarde schenkt, dankbaar gebruikten wij ieder ding volgens zijn bestemming.
Vrolijk
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vervulden wij ook een iegelijk zijn taak. Hoewel, ik moet het erkennen, sommigen
onzer de vrolijkheid te ver dreven, een enkel maal helaas buiten de grenzen van de
deugd. Ach, dat ook broeder Euloog zijn plaats vergat, de nederigheid
veronachtzaamde en zich verhief in hovaardij! Het was de Boze die mij misleidde
toen ik zwoer dat de grootsten der aarde niet zulk bier genoten als mijn eigen
brouwsel. En erger zwoer ik, dat zelfs de heiligen mij benijdden. Prijs u gelukkig,
dochter, dat er heden onder de broeders zulke lichtvaardige niet bestaan.
Wat de groten betrof, de waarheid moet gezegd worden dat in geen enkel land een
heer zulk bier kon drinken als hij het niet bij Euloog liet halen. Het staat in de kroniek
geschreven dat de hertog mij ontbood en mij rijkelijk wilde lonen zo ik hem mijn
geheim te kennen gaf. Hoor hoe verdwaasd ik in mijn ijdelheid was geworden, hoor
hoe ik lasterde met het antwoord: heer, sprak ik, liever verlies ik de sleutel tot de
hemel dan de sleutel tot mijn brouwsel. Hele vaten mocht de hertog met zijn sterke
paarden van mijn brouwerij laten vervoeren, niet zulke tonnekens als gij nu langs de
weg ziet, nauwelijks genoeg voor een kindermond, neen, vaten naar ons begrip.
Alleen, mijn geheim behield ik. O hovaardij, ik heb voor u geboet!
Hoe laag werd mijn ziel vernederd toen mijn ellendig stof, van jaren zat,
terugkeerde tot het stof. Ik klom op tot de hemelpoort, het hart van verwachting
kloppend. De engel, die daar stond, zag mij niet, maar toen ik hem aansprak moest
ik mijn vonnis horen. Waar is de sleutel van uw geheim? vroeg hij. Gij begrijpt, mijn
kind, dat ik hem niet weigeren kon. Ik zocht en zie, hoe ik mij ook bezon, de sleutel
was ik kwijt. Ik toonde mijn lege handen. Het is jammer, sprak de engel met een
grimlach, want met dezelfde sleutel hadt gij deze poort geopend. Thans zult gij
wachten tot een vrome ziel hem wedervindt. En daarmede wees hij mij het pad der
duisternissen op.
Zes eeuwen lang was ik gedoemd te dolen in de herinnering, of ik mijn eigen
geheim mocht ontdekken. Ik peinsde en ik wroette in het hoofd. Ik wist het getal der
mudden voor de mout, ten winter- en ten zomerbrouwsel, ik wist de juiste maten
voor tarwemeel en voor gebroken haver, maar voor de bloem van het bier kon ik het
gewicht nooit bedenken. Heden kende ik het voor de liquiritia, maar wilde het licht
nog niet dagen voor de lauwerbes. Morgen weer bezat ik voor beide het juist getal
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van ons en lood, maar liet de mirte mij in donker staan. Eenmaal, toen ik met al mijn
stemme had gebeden, had ik ze alle drie, en toch, de vreugde ontviel mij weer omdat
ik de prikkel had vergeten. Duizend en duizend keren ben ik in de kelders hier
gekomen bij de brouwers, geslacht na geslacht, met spiedend oog of ik hun de
samenstelling ontfutselen kon. Maar zij konden mij niet ontwaren noch zich over
mij ontfermen. Ik sloeg ze gade, ik zag waaraan het hun bier ontbrak. Ook gij,
Honoria, hoewel gij een eerzame brouwster zijt, de kern van hetgeen hier eertijds
werd gebrouwen bleef u verborgen. Zie deze schone fonkeling aan. Een rijker tint
van amber bestaat er nergens onder de zon. Gij hebt goed gehopt, dochter, uw hop
is edeler dan die van Saaz. Waar hebt gij dit voortreffelijke zoethout gevonden, zeg
mij dat? Uw bessen hebben de zuivere smaak van rijpheid, niet te bitter en niet te
flauw. En die donkere gloed, ik zou wel willen weten hoeveel gij van uw mout
geroosterd hebt om die gloed te toveren. Maar één ding mis ik in uw brouwsel. Ik
heb het u te danken dat ik het mij herinner. Want als gij in dit mijn goed oud okshoofd
mijn verloren sleutel niet gevonden hadt, als gij hem niet hier voor mij hadt
neergelegd, wie weet hoe lang ik nog zinneloos zou moeten dolen. Daarom, onthoud
het goed, maar zeg het aan niemand verder: een snufje, dochter, een snufje van de
peperwortel. Dan hebt gij de kracht in het beste bier. Maar beter dan alle bier ter
wereld is de ootmoed die ik u in het hart wil schenken.
Broeder Euloog verzwond. En toen haar tijd gekomen was verzwond ook Honoria.
Het brouwsel echter van De Gouden Sleutel bleef in Brabant lang vermaard.
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De dure jeugd
De liefde kan gedurende de lengte van een leven bestendig blijven, daarvan is het
paar Philemon en Baucis het befaamde voorbeeld. Zij werden te zamen oud en toen
zij beiden gerimpeld en gebogen waren had de een vergeten hoe schoon de gedaante
van de andere was in de dagen van de jonkheid. Gaande naar de ouderdom waren
zij met de gebreken, die klein beginnen, van lieverlede zo vertrouwd geraakt dat zij,
toen die groot waren, nauwelijks wisten wat hun ontvallen was, en dat misschien
zelfs de gebrekkigheid hun dierbaar was geworden. Hier was het de ouderdom
onmogelijk de liefde te verstoren, maar hoeveel treffender is het voorbeeld van
vrouwe Rowena en heer Gallahad, van wie de een verouderde naar menselijke wijs
en de andere gelijk een onsterfelijke de jeugd behield terwijl niettemin bij hen de
liefde duren bleef.
Niemand had Rowena ooit anders gezien dan zij was, schoon en bloeiend, of zij
pas ontwaakt was met een dageraad. Wie haar gekend hadden in haar kindertijd
hadden wel geweten dat zij zou uitblinken onder de vrouwen, maar eerst toen zij de
wasdom had bereikt wekte haar verschijning bij zo veel mensen de bewondering dat
niemand zich haar in een andere kon voorstellen. Hoe schoon zij was is niet te zeggen
omdat de berichten onzeker zijn. Uit de lof van zangers verneemt men van verscheiden
kleuren, die alle bij vrouwenschoonheid passen. Volgens de een heetten haar ogen
grijs als de paarl, haar lokken bruin als de kastanje vers uit de bolster, met de
weerschijn van gebrand goud; de ander noemde het haar glinsterend als jong
gesponnen vlas, de ogen blauw als gentiaan; voor velen echter hadden de ogen de
kleur van de hazelnoot, de haren die van de boterbloem, maar dit was vermoedelijk
de beschrijving die het ideaal van die tijden weergaf. Eén zanger, die haar beter kende
dan enig ander en haar de eerste keer in de schemer van een zomeravond had
aanschouwd, leek van een zeldzame kleur verblind: De haren, zeide hij, omvangen
haar hoofd en schouders gelijk een oranje vlam en haar diepste schoonheid die mijn
ziel bekoorde, met een rood
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licht uit haar ogen stralend, is die felle kleur welke men aan de hemel ziet na het
opgaan en sterker na het ondergaan van de zon. Rowena is mijn dageraad, mijn
avondzon, mijn ster van Venus aan de aanvang en aan het einde van de dag, haar
mantel is gelijk de brand van het oosten en van het westen.
Die zanger was heer Gallahad, zelf geprezen om het wonder van de schoonheid.
Hij was, gelijk een ieder wist, een gunsteling van de fee Morgane, de zuster van de
koning, die bij zijn wieg stond en hem bleef beminnen met de aardse liefde hoewel
zij onsterfelijk was. En daar zij hem niet zelf in de armen kon houden zond zij de
schoonste vrouw ter wereld om hem tot het einde van het leven te dragen op de liefde.
Toen Gallahad en Rowena elkander ontmoetten, in het woud van Glastonberg
onder het gebladerte rood van zonlicht, stegen zij af en hun paarden stonden te zamen
bij een boom. Hij en zij reikten elkaar de handen, hun eed blonk uit hun ogen. Het
was geen toeval dat de fee Morgane verscheen terwijl zij daar zonder woorden
stonden, starend in hun schoonheid. Zij sprak: Duren zal de liefde lang nadat over
Gallahad de winter is gekomen en lang daarna zal de bloem van Rowena vallen. Haar
zij tot bruidsgeschenk de jeugd tot het einde.
En daarmede begon voor dit paar het geluk, schitterend voor allen die het zagen.
Wel waren zij behoed jaar na jaar, want zelfs de ergste kwalen, die door het land
zwierven en tallozen troffen, gingen hun voorbij zonder te deren. Hun tijd blonk als
een spiegelend meer, onbewogen, ongerimpeld.
Alleen moest voor Gallahad de verandering komen. Toen Rowena aan zijn hoofd
een wit haar ontdekte lachte zij of het een nieuw sieraad aan hem was, zij speelde
ermede, zij wond het om de vinger als een ring van zilver. Toen zij er weer een vond
keek zij in de spiegel, zich afvragend waarom het zilveren haar niet ook haar deel
mocht zijn. Maar zij bleef rood en geel zoals al haar dagen en dat het de herfst was,
die Gallahad werd aangekondigd, begreep zij niet.
Een geducht strijder was hij, nimmer overwonnen, toen hij in de krijg trok die de
koning te voeren kreeg tegen de vorst van Bructer in het Oosten. Hier kwam hij tegen
de sultan zelf te staan, een reus die een meester was met het zwaard. Hij viel en werd
weggedragen naar de tent. En Rowena, zijn bloed ziende,
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was verstomd want zij had nooit beseft dat hij kwetsbaar was en het leven kon
verliezen. Toen de heelmeesters geen hulp meer hadden zat zij bij hem en het was
de warmte van haar hand die hem genas.
Van die dag kende zij het knagen van de angst. Gallahad, sterk als weleer, trok
weer ten krijg en ook in de kamp, die hoewel slechts een spel, veel van de kracht
vergde, blonk hij weer boven anderen. Maar altijd wanneer hij ging verborg Rowena
zich in duisternis opdat niemand haar vrees zou zien. En altijd wanneer hij onverlet
terugkeerde hief zij de armen hoog en verbaasde aller ogen door de schoonheid van
haar vreugde. En haar medevoerend in zijn armen scheen het dan dat Gallahad jonger
was dan zijn genoten, maar in waarheid was het haar jeugd die in hem herbloeide.
En de tijd kwam dat in het hart van Gallahad de lust aan harde daden verminderde
en daarmede in het hare de onrust over de slagen van het lot. Zij wist niet dat hier
het verraad van het lot begon. Het was het falen van de kracht waarin de lust verging
en hij, die het zelf besefte, werd bedrukt. Toen kwam er een winter die hem de koude
leerde voelen zodat hij het haardvuur zocht terwijl Rowena, blozend uit de sneeuw
getreden, in verbazing toezag. Hij droeg de pels niet meer als sieraad, hij kuchte en
hij hoestte, het gebraad noch het suikerwerk behaagde hem. Rowena, menend dat
hij weder aan een krankheid leed, koesterde hem weder in haar zorgen. En zeker
genas hij door die zachtheid, maar de kwaal die hem thans had aangevat, was de
kwaal die ieder mens eens slopen moet. Zij hield het nog voor de kwellingen van de
krankheid wanneer zij zijn verzwegen pijn bespeurde of zag dat hij langzaam was
en stram, hoe hij het ook verbergen wilde. Zij zond om kruiden, om zeldzame
artsenijen heinde en ver, zij ontbood wichelaars en bezweerders, en alles wat tot
leniging der menselijke pijnen mogelijk was werd aan Gallahad gedaan.
Het verging hem als de meesten die het einde naderen. Het ene seizoen reed hij
ter jacht en danste op het feest of hij weer een jongeling was, het ander zat hij gedoken
in gepeinzen, somber van gelaat, grimmig van woorden. En elk volgend seizoen kon
een ieder behalve Rowena zien dat er iets aan hem veranderd was. Op het gelaat
verschoot de blos, het werd bleek, het werd vaal. De rimpeltjes, eerst nog fijn
getekend, werden groeven,
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dieper en dieper. De handen zwollen en slonken weer tot de aderen er dik op lagen.
De rug kromde, de schouders trokken samen, de benen verstijfden. Rowena zag het
nauwelijks en zij geloofde steeds aan een krankheid die met kruiden en zalven is te
helen.
Eerst toen er een zeer oude heelmeester kwam en zij de gelijkenis met Gallahad
bespeurde begon zij te begrijpen.
Zijn baard was even lang, even wit. En toen hij voor haar stond zag zij dat hij
kleiner was dan zij, hij tot wie zij weleer de ogen opsloeg. Zij merkte dat de dienaren
hem niet meer vreesden. Zij zocht raad bij haar kamervrouwen en zij hoorde in hun
woorden het medelijden, hoe zij van heer Gallahad spraken of hij een
beklagenswaardig kind was, dat hulp behoefde. En zij riep om haar spiegel, zij
beschouwde haar beeld, blozend met de glans van oranje onverminderd om het hoofd.
Zij wilde de waarheid niet weten van het aantal jaren dat zij en Gallahad
haddengeleefd. In wanhoop van schaamte verborg zij zich, maar hoe Rowena ook
schreide, iedere morgen toonde de spiegel haar een onveranderd beeld, helder, sterk.
De jeugd verliet haar niet en Gallahad was een grijsaard.
Zij zat verslagen over de vernieling die de tijd gedaan had. In haar herinnering
zag zij de gestalte die haar in het woud van Glastonberg genaderd was, groter, schoner
dan zijzelf. Waar was die gebleven? Was dan de gestalte van een mens niets dan een
schijn die een ogenblik glanst? niets dan een stof die vergaat? stof waarover gelachen
wordt? Zij geloofde het niet want in haar hart blonk het licht even helder als alle
dagen. Ergens moest er een vergissing zijn, maar niet bij Gallahad en niet bij haar.
Eerst waren het de mensen aan wie zij de schuld gaf. Een mens had hem de eerste
slag toegebracht, mensen waren het geweest die met hun dwaasheid van dans en spel
zijn kracht hadden verminderd. Nu waren het mensen die zijn zwakheid verachtten.
Zij wilde het niet dulden. En zij maakte klederen voor Gallahad, groot en prachtig
met goud versierd, waarin hij statig verscheen. Maar ieder seizoen moest zij er meer
goud, meer sieraad aan toevoegen en listen verzinnen opdat de klederen hem omhullen
konden, want ieder seizoen ontdekte zij dat hij kleiner was geworden. Zij knielde en
hief de handen hoog terwijl Gallahad sprakeloos naast haar gedoken zat. En daar zij
de blikken van de mensen niet meer kon verdragen liet zij poorten en deuren slui-
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ten en hield zich schuil met Gallahad in een kleine zaal waar niemand hen kon zien.
Hoeveel winters en zomers zij hier doorbrachten, Gallahad op het bed, starend door
het venster met ogen die niet zagen, Rowena geknield en de handen geheven, is niet
bekend. Maar het moeten er vele zijn geweest want toen zij nieuwe klederen voor
hem gemaakt had en hem die, op een morgen dat de lente weer aan de hemel scheen,
wilde aandoen, verschrok zij want hij was zo klein geworden als een kind dat men
in de armen neemt zonder het gewicht te voelen. Zij keek de zon aan en zij voerde
Gallahad haastig mede in de schaduw omdat zij zich schaamde voor Gallahad en
niet duldde dat de zon hem bespotten zou. Naar die zon hief zij in haar toorn de vuist
en zij ontwaarde dat haar lokken, over de arm gevallen, dezelfde rode glinstering
hadden. In een oogwenk had zij ze afgesneden en ver van zich geworpen.
En nu het de zon was aan wie zij de schuld gaf van zijn kwaal, omdat zij gezien
had dat zij hem kleiner maakte telkens wanneer zij naar haar hoogte liep, vreesde zij
dat er geen genezing zou bestaan indien zij hem niet wegvoerde uit het licht. Zij nam
hem in haar armen, zij bedekte hem met haar haren en in de nacht droeg zij hem heen
naar de grotten van de duisternis. En het was maar een hoopje rustig gebeente dat
zij daar nederlegde.
Rowena knielde en smeekte de hemel dat ten leste haar jeugd haar ontnomen mocht
worden en de sterren antwoordden haar dat haar liefde zou duren tot er niets meer
zou zijn.
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Het Lachende Water
De meester was ter ziele gegaan, de meesteres had het land verlaten om in de stad
haar zoon de opvoeding te verschaffen die bij een jong heertje past en de plantage
werd beheerd door Hilkin, een man die geen kwaad hart had, maar zo grillig was
geschapen dat niemand ooit kon weten of hij de volgende minuut zou lachen of de
zweepslag voelen. Een hekel hadden de zwartgeborenen niet aan hem, want hij kon
zo vriendelijk zijn dat het wel leek of hij hun genegenheid toedroeg. Waar er een
ziek lag kwam hij met goede woorden binnen, met een zak vol gebraden nootjes of
zoete koeken en zeep om te wassen; de kleine kinderen, voor wie hij altijd iets te
geven had, hielden hem vast of liepen hem na. Maar de groten moesten altijd bij hem
oppassen wat zij zeiden of deden en wie kon er altijd van tevoren weten of hij verkeerd
zou spreken of verkeerd doen, wie kon op het gezicht van Hilkin zien aankomen of
hij het goed vond of slecht? De een mocht een baal even vlug als een ander pakken,
toch zou hij naar de ander niet kijken en op de een woedend toetreden met de zweep.
Hij sloeg hard, meestal kwam er bloed, het vel werd groen. Er was geen enkel die
geen striemen kon vertonen.
Eleazar, de oudste man, wiens gladde schedel blonk binnen de witte krullenkrans,
zeide: Kijk maar eens uit je ogen, de baas wordt nooit kwaad als hij de zweep ergens
heeft neergelegd, dan kan je zelf rekenen dat hij het niet is die kwaad wordt, maar
de zweep. Zonder dat ding zou het hier zijn zoals in het heilig paradijs, geen pijn,
geen vloeken. Maar laten we geduldig zijn, er komt een dag dat dat ding goed wordt
en ons alleen maar vrolijk maakt.
Wat Eleazar zeide werd altijd door iedereen met eerbied aangehoord omdat het
dikwijls was uitgekomen zoals hij voorspeld had.
Alleen Lily Mary, zijn vrouw, en Jozabad, zijn broer, spraken hem tegen, maar
enkel uit gewoonte, want zij geloofden hem wel. Als je onze El hoort zou je denken
dat de zweep ons nog aan het lachen maakt, zeide Lily Mary, en Jozabad zeide:
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El is een aanbidder van stomme dingen, een echte heiden.
Dat was overdreven. Wel geloofde Eleazar, dat alles onder de zon, dus ook de
dingen zonder leven, een van tevoren vastgestelde bestemming had, zoals verwacht
kon worden van een wijs bestuurde wereld, maar hij kon niet alle dingen een gelijke
eerbied toedragen. Een zweep was nodig om de tucht te bewaren, zo nodig om te
kastijden; een pan was veel nuttiger om de soep te koken. Een goede pan verkoos
hij boven een goede zweep. Maar een pan met een gat erin achtte hij minder dan een
zweep die met matigheid wist te slaan. Het verschil zat zowel in de aard van het
voorwerp als in de wijze waarop het zijn werk deed.
De zweep van Hilkin nu maakte misbruik van haar macht en dat kon zij gemakkelijk
doen omdat zij wonderlijk goed gemaakt was en bovendien gedragen werd in de
hand van een wispelturig man, die zich gauw door haar liet verleiden. Het was niet
een valse zweep, zoals men in Mississippi zag, kort en hard, eerder een bullepees te
noemen, maar een werktuig van nobel voorkomen, van glanzend buigzaam hout,
met een lederen handvat en een lange dunne riem, die fel kon kletteren op de maat.
Als die riem uitschoot raakte hij altijd, over anderen heen, juist wat hij raken wilde
en zijn slag was als de beet van een wilde kat, zijn geluid zo scherp dat men het in
de verte hoorde en er stil van werd.
Een paar maanden nadat de oude man zijn voorspelling had gedaan zeiden de
mensen: Deze keer heeft El het mis gehad. Wij zijn zo geduldig geweest als
schildpadden en het heeft ons niets gegeven, zo stil als muizen en de zweep heeft
alleen maar harder gekletterd en lelijker geslagen, de baas is nog veel wispelturiger
geworden en er is niemand die geen koele bladeren met olie ergens op het lijf moet
binden om zijn wond te genezen. Wanneer hoort men hier nog zingen? De kinderen
zijn bang geworden, als zij lachen en spelen is het stilletjes achter de stal of in donker.
Alleen de Heer weet wat ieder van ons denkt en voor Hem moeten wij geduldig
blijven, maar niet omdat wij aan de praatjes van Eleazar geloven. Lily Mary zeide:
El is een zot, niemand die dat beter weet dan ik. En Jozabad verbeterde haar: Een
zot, noem je hem? Weet je dan niet, vrouw, dat een heiden niet anders dan een zot
kan zijn? Laat ons bidden, je zal zien dat er in het leven hierna geen zweep zal zijn.
De eerbied voor Eleazar taande, maar dat was het niet waarom
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hij zijn werk met gebogen hoofd deed en 's avonds stil zat in een duistere hoek. Dat
er in het leven hierna geen zweep zou zijn, dacht hij, ieder gedoopt kind kon dat
weten. En dat er in deze wereld wel een zweep moest zijn, was ook duidelijk voor
iedereen, evenals de gekleurde man gekleurd geboren werd om de wit geboren man
te dienen. De vraag was alleen of de zweep misbruik moest maken, hoe langer hoe
erger, en of de gekleurde mannen en vrouwen hoe langer hoe meer wonden moesten
dragen, de gekleurde kinderen in het verborgen spelen. Eleazar geloofde niet dat dit
van tevoren zo was beraamd. De baas, dacht Eleazar, is niet altijd kwaad geweest,
want vroeger had hij een goed hart. En een goed hart wordt niet slecht. Het is dus de
zweep, die zich te buiten gaat. Hoe kan dat veranderen?
Met zulke gedachten deed hij zijn werk langs de oever van de rivier, zo vlug hij
kon met zijn oude handen, en dikwijls zuchtte hij. Het werd zo erg met de zweep dat
de kinderen niet meer hardop durfden te huilen. Hij keek de rivier aan, naar het
noorden vanwaar zij kwam, naar het zuiden waarheen zij ging. Er waren andere
landen dan dit en Eleazar vroeg of daar ook zoveel geduld moest worden als hier,
maar de rivier gaf geen antwoord. Hij benijdde het water dat ergens anders heen kon
gaan.
Het was mooi, helder water, iets roodachtig van kleur, zodat de hemel die erin
spiegelde de hele dag gloorde als in de dageraad, met wolken als grote rozen. Dikwijls
wanneer hij het kletteren van de zweep in de verte hoorde en wist dat er weer een
geraakt werd, bukte hij zich aan de oever, keek in het water en vroeg of het niet
veranderen kon, zodat er in zijn hart geen pijn meer hoefde te zijn. Dan zag hij zijn
gezicht, glimmend in de witte baard, met de ogen zwart van bedroefdheid. Hij wist
wel dat hij te oud was om te huilen, maar toch vielen er tranen in het water. Hij vond
het jammer, want zij bedierven er maar de helderheid.
En eens, toen hij weer zo voorovergebukt zat, vielen er veel tranen. Eleazar zag
dat het water zo helder werd dat hij er tot in de verte doorheen kon zien, tot de bodem
toe met de zilveren vissen en de kruipende wormen, die allemaal blonken. Het leek
wel of zij vrolijk waren. Maar wat hij hoorde was het gekabbel van het water, heel
zacht in de verte en duidelijk dicht bij hem. Hij vond het vreemd, want het klonk als
lachen, en dat het water lachen kon had hij nooit geweten. Terwijl hij luisterde,
kijkend
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naar zijn gezicht op het water, zag hij dat de mond openging en steeds wijder werd,
de ogen kleiner. Hij hoorde ook lachen en eerst dacht hij dat het water het alleen
deed, maar hij herkende zijn eigen stem, zachtjes, of hij zijn vrouw niet mocht wakker
maken. Ja, hij was het zelf die lachte, samen met het water, maar het water deed het
steeds luider en dat stak hem aan, daarom moest zijn lach steeds groter worden.
Een andere oude man, die daarlangs kwam, hoorde en zag hem, bleef staan en
bukte eveneens om te zien wat er was. Hij richtte zich dadelijk weer op met een
schaterlach, waarvan hij tranen in de ogen kreeg. Jozabad, hem horend, kwam over
het veld aangelopen, hij dacht dat die twee door de duivel bezeten waren. Maar toen
zij, ondanks zijn vermaningen, niet ophielden met lachen, keek ook hij in het water.
Hij liet een geluidje horen zoals van een tortelduif, hij zette de handen in de zijden
en hief een daverende lach aan. De vogels werden er stil van, maar boven hun
stemmen klonk de verre lach van het water, zoals een vrolijke en zachte donder.
Toen de bekkens voor het schaftuur luidden lachten zij nog en lachend kwamen zij
drieën aan de woningen.
De vrouwen en de kinderen kwamen buiten, de mannen omringden hen. Het eerst
lachten de kinderen mee en toen Jozabad even had kunnen zeggen dat het de rivier
was, die hen zo aan het lachen had gemaakt renden zij in een troep daarheen. Gek
zijn ze geworden, de Heer bescherme ons zondaars! riep Lily Mary. En ook zij liep
met de andere moeders de kinderen achterna. De drie ouden gingen hun woningen
binnen, hun luidruchtigheid bleef overal te horen en zij verschenen om beurten even
aan hun deur om met nieuwe kracht hun ha-ha-ha en hi-hi-hi aan te heffen. Een voor
een kwamen de mannen, die zaten te eten, buiten met hun brood in de hand, zij
grinnikten al mee, zij proestten en verslikten zich aan de korsten. En zij liepen ijlings
heen om te zien wat er aan de rivier gebeurde.
Lily Mary zat er aan de oever, uitgeput, de ogen vegend. Niet in de rivier kijken,
riep zij een ieder die aankwam toe, de malle Jo en El hebben het water betoverd. In
een dichte rij stonden de mensen daar, beurtelings vooroverbuigend en zich
oprichtend, de armen zwaaiend, elkander vasthoudend en lachend ieder op zijn
manier. Maar er kwam ritme en harmonie in de algemene lach. Het leek of een echo
het geluid herhaalde of liever of een
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echo aan het menselijk geluid voorafging, een grote lach die over de rivier rolde naar
de verte, in een zware maat. Dan herhaalde een koor van mensenstemmen de lach
van de rivier, met bas en alt en sopraan van de kinderen.
Toen zij moe waren en naar huis keerden om met het eten voort te gaan, hoorden
zij de zweep naderen, kletterend. Maar het was geen gewoon geluid, geen geluid dat
bang maakte. Het was kletteren op een vrolijke maat, het was muziek van lachen,
helder en hoog als de gouden hemel.
Hilkin stond in hun midden met open mond en schitterende ogen, de gele zweep
in zijn hand blonk van licht en de riem schoot over hun hoofden met vonken uit.
Maar hij raakte geen enkel lijf. Toen begon het lachen opnieuw, zo groot dat de Heer
zelf het horen moest.
Sedert die dag kon de zweep niemand meer pijn doen, integendeel, iedereen begon
te lachen zodra het kletteren werd gehoord. En mocht de riem zich eens vergissen
en iemand raken, dan volgde er geen onderdrukte schreeuw, maar een gilletje van
kitteling en daarna een open lach.
Eleazar werd voortaan als een profeet vereerd, hoewel Jozabad volhield dat hij
een heiden was.
En nu weet men waarom die rivier Het Lachende Water werd genoemd.
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De gemaakte spoken
Er kunnen twee redenen zijn waarom Grouwel een gekweld bestaan leidde en
gerimpeld werd voor zijn tijd, ten eerste deze dat hij niet in een erkend en zeker
geloof was grootgebracht en ten tweede die dat hij niet voor zijn brood hoefde te
werken. Hoewel het dus enigszins zijn schuld niet was had hij het toch zichzelf te
wijten dat hij nooit iets deed om die gebreken te bestrijden, zelfs niet om te voorkomen
dat zij verergerden. Hij werd als rentenier geboren, zoals een ander als vorst, en hij
twijfelde er nooit aan of dit de wenselijke staat was waarin hij het leven genoeglijk
kon doorbrengen, hij vroeg zich ook nooit af of er verband kon zijn tussen zijn
rentenierschap en zijn zorgen.
Ook dacht hij nooit na over de waarheid van een der in zijn land algemeen beleden
geloven. In de tijd dat een jongeling zich vele vragen stelt over de wereld, haar maker
en zichzelf was Grouwel een welgedaan, zorgeloos persoon, die kalm lachte en
genoot van uitgezocht gebak, van malvezij en sigaartjes en geen behoefte had aan
vraagstukken of kennis.
Hij verliet de school nog voor hij een lange broek droeg omdat hij het niet nodig
vond te leren. In de problemen, waarover zijn vrienden spraken, stelde hij geen belang
en als iemand hem vroeg tot welke godsdienst hij behoorde gaf hij niet eens antwoord.
Later, toen er gedachten in zijn hoofd kwamen, geloofde hij dat de godsdienst hem
de eerste moeilijkheden veroorzaakt had. Op zijn twintigste jaar leerde hij een meisje
kennen, Heleen heette zij, met wie hij gaarne wandelde en converseerde. Eens, voor
de open deur van een kerk, nodigde zij hem uit binnen te gaan om ongestoord samen
te praten. Wat is dat voor een gebouw? vroeg hij. Weet je dat niet eens? zeide Heleen
en zij lachte hem uit. Maar bij de volgende ontmoeting zeide zij dat hij niet ernstig
genoeg was en dat zij dus niet met hem kon wandelen. Het is niet te verwonderen
dat Grouwel die kerk de schuld gaf van zijn eerste teleurstelling en dat hij voortaan
niet alleen het plein schuwde waar zij stond, maar ook andere buurten waar hij
dergelijke gebouwen had gezien. En zo was zijn
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eerste spook verrezen ofschoon hij niet wist wat een kerk eigenlijk was.
In de jaren die volgden werd Grouwel lusteloos, hetzij omdat hij zich het geval
met Heleen en haar betichting meer aantrok dan hij besefte, hetzij omdat de
werkloosheid zijn gezondheid schaadde. Hij had een deftig huis geërfd, gelegen in
een stille straat waar de zon weinig scheen. In het begin ontving hij hier wel vrienden
die malvezij en sigaartjes waardeerden, maar van lieverlede verliep het bezoek, daar
de een trouwde, de ander hard moest werken, weer een ander zich niet meer voor
Grouwel interesseerde. Het ongeluk wilde dat de laatst gebleven vriend, Verdimme,
een zwartgallige was, die behagen schepte in de donkere zijde des levens. Van hem
vernam Grouwel, op een avond dat zij zich verveelden, het een en ander over kwade
gesternten, hetgeen zo veel indruk op hem maakte dat hij weldra zichzelf voor een
saturniaan hield, een gemerkte wie alles noodlottig moest tegenlopen.
In die tijd, een nat voorjaar, ontmoette hij zijn tweede teleurstelling, juffrouw
Adelheid, voor wie hij voldoende genegenheid opvatte om haar een voorstel te doen.
De vriend, die ervan hoorde, schudde verschrikt het hoofd, zeggend: Dat gaat zeker
mis, ik heb nog nooit gehoord van een paar dat op de laatste vrijdag van mei begon
en toch gelukkig werd, en hij gaf hem de raad haar horoscoop te laten trekken. Die
bleek ongunstig te zijn voor een verbintenis met deze dame en Grouwels geloof in
de macht van gesternten werd versterkt toen hij, na het bezoek aan de astroloog, een
kaartje vond van juffrouw Adelheid waarop zij hem verzocht alles te vergeten. Het
speet hem zeer hoewel hij het toch een buitenkans achtte dat verder onheil voorkomen
was.
Om zeker te weten wat hem in dergelijke gevallen in de toekomst te doen stond
begaf hij zich naar de astroloog voor zijn eigen horoscoop. Die viel, met enig
voorbehoud, buitenmate gunstig uit en spelde hem veel succes, veel macht en invloed
over medemensen indien hij slechts zekere vermaningen in acht nam en bijzonder
op zijn hoede was voor water en voor stoomwerktuigen. Hij besloot terstond zo min
mogelijk langs een gracht te lopen en nooit met een trein te reizen. Toen zijn vriend
ervan vernam zeide hij dat de astroloog hem het voornaamste verborgen had
gehouden, te weten, de betekenis van Grouwels ge-
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boortedag. Dat was een eerste maandag in april geweest, een zelfde dag dus als
waarop Kaïn werd geboren, terwijl Abel ook op een eerste maandag van april werd
doodgeslagen. Wat heb je aan succes, vroeg hij, aan macht en invloed met zo'n
geboortedag?
Zijn eigen verjaardag werd Grouwels tweede spook, zo zeer gevreesd dat hij
voortaan die dag in bed bleef met de gordijnen toe en niet eten wilde. En sedertdien
was hij een fanatiek gelover, niet in de leer van enige kerk, maar in een menigte
donkere, onbegrijpelijke maar rampzware machten die hem bedreigden.
Die machten kwamen zijn huis binnen zonder dat hij ernaar vroeg of zocht, zijn
kennis vermeerderde dagelijks ondanks zijn gebrek aan weetgierigheid. Binnen een
maand bezat hij een uitgebreide verzameling boeken die dromen verklaarden, ook
in talen die hij niet kende. Soms, en dat achtte hij geen toeval want hij had immers
een gracht vermeden, kwam hij langs een winkel waar het eerste boek dat zijn oog
trof een droomboek was, dat hij natuurlijk kopen moest. Soms zond een welwillende
boekverkoper er hem een ter inzage, maar het gebeurde ook dat er een aan de deur
werd afgegeven en de meid kon niet zeggen door wie. Grouwel had nooit zoveel
gelezen en hij merkte op dat hij ook nooit zoveel gedroomd had. Er waren aangename
dromen, zoals die waarin hij onder een groene boom twee kakelende kippen zag,
hetgeen de nadering van vreugde en liefdesgenot betekende, of van een hooiberg,
hetgeen een zonnige invloed voorspelde. Er waren echter ook angstige dromen, zoals
die waarin hij boven een afgrond zweefde, die volgens de meeste handleidingen
waarschuwden voor verlies van het verstand. Hoe het zij, Grouwel leefde thans in
de slaap evenveel als in wakende toestand en al ondervond hij daar de vermoeienis
van, al leed hij van vele kwellingen en schrikbeelden, hij meende toch dat zijn leven
rijker was geworden.
Omtrent zijn dertigste jaar was hij overtuigd dat hij veel meer van heimelijkheden
wist dan zijn vroegere vrienden, ja, dan de meeste stadgenoten. Het was merkwaardig
zo veel occulte dingen hem bekend waren. De gewone sterveling zou op straat opzij
gaan om niet onder een ladder te lopen, maar wie wist het verschil tussen het spuwen
aan zijn linker- of aan zijn rechterzijde? Wie wist hoe verkeerd het was dat twee
personen tegelijk in een spiegel keken, vooral als de een groter was dan de ander?
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Jan en Alleman sprak wel van ongeluk wanneer er een zoutvaatje omviel of twee
messen gekruist lagen, maar wie kon de aard van het ongeluk noemen, wie had er
verstand van de wijze waarop het zout op de tafel lag of van de richting van de
messen? Wanneer hij niesde zei de meid: God zegen u, mijnheer, zoals alle
onwetenden deden, en nadat hij op zijn horloge had gekeken antwoordde hij rustig:
Dat hoef je niet te zeggen, behalve als ik drie keer had geniesd, want het is al over
twaalf. Vijf keer is ook weer goed tussen middag en middernacht. Je hebt zeker nooit
gehoord van Prometheus en de ziel? De adem, die met het niezen uit de mond komt,
is een deel van de ziel en om te weten of het goed is of slecht, dat die uit je lichaam
komt, moet je verstand hebben van de getallen en ook van de uren van de dag. En
denk eraan dat je nooit meer een van mijn schoenen op een stoel zet als je de kamer
doet, het is heel verkeerd en ik word er de dupe van. En als je mijn schoenen klaarzet,
nooit met de punten naar de muur, dat geeft duisternis in huis. Vergeet ook niet het
raam van de slaapkamer open te laten, want we zijn in het laatste kwartier. En laat
ik je niet nog eens hoeven te zeggen dat ik woensdags de groenteboer niet aan de
deur wens te zien, de man heeft een bult. Dat brengt wel voorspoed, maar niet op
woensdag.
Hij was altijd vriendelijk voor de dienstbode, wier horoscoop hij kende, hij gaf
haar vaak geschenken in overeenstemming daarmede. Hij verbood haar een speld
met een klaverblaadje eraan te dragen, hij kocht er een van goud voor haar met een
varkentje eraan. Nadat hij haar had uitgelegd wat haar kleuren waren voor de dagen
van de week, schreef hij haar voor op zondag een blauwe mantel te dragen met een
donkeroranje doekje, maar door de week wenste hij iets groens aan haar kleding te
zien. Elk lijntje in haar handen kende hij en hij vertelde haar dikwijls wat haar van
Venus, van Mercurius en van Jupiter te wachten stond, ook nadat haar ziel van het
lichaam was gescheiden. Het was een goede ziel, die der dienstbode, daarom luisterde
zij en knikte en zeide alleen dat mijnheer toch niet te veel over zulke dingen moest
piekeren en zichzelf spoken maken.
Maar Grouwel was aan dat piekeren al verslaafd. Hij ging weinig uit omdat er
buitenshuis te veel dingen waren die hij moest vermijden, katten die over de weg
liepen, mannen met het kwade oog, vampiers in vrouwengedaante, getekenden waar
een onkundige niet op lette, maar die niettemin de open-
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bare weg onveilig maakten. Trouwens, hij had geen tijd om uit te gaan, want dadelijk
na het ontbijt moest hij onderzoeken welke gevaren de dag verborgen hield. Daar
was, om te beginnen, wat hij in de nacht ervaren had, dromen en wat hij daarbij had
gevoeld. Dat kostte moeilijke studie met veel boeken op de tafel, veel papier met
tekens en data en getallen. Dan volgde het zien in het kristal, waarbij hij zich niet
mocht laten storen door de geluiden van de wereld, noch door vrees voor wat hem
getoond kon worden. De ondervinding had hem al geleerd dat op de meeste dagen
het kristal hem grote gevaren voorhield, zodat hij weer uren moest peinzen hoe hij
die ontwijken kon. En 's avonds zat hij bij schemerlicht in afwachting wat er gebeuren
zou.
Soms kwam de dienstbode verschrikt binnen en vroeg wat er aan de hand was,
mijnheer had immers zo hard geroepen, en ieder keer was zij met hem begaan.
Ineengedoken zag zij hem zitten, met grauw gezicht en veel rimpels, de ogen
uitpuilend en het haar verward. En zij werd bang, want altijd werd hij kwaad. Hij
had niet geroepen, schreeuwde hij haar toe. Waarom zou hij geroepen hebben? Was
het niet erg genoeg wat hij zo dicht bij zich zag? Dan sloot zij snel de deur en bleef
nog even luisteren, tot zij weer duidelijk hoorde kreunen, maar zij kon hem niet
helpen.
Nog voor Grouwel veertig jaar oud was naderde het einde van zijn kwellingen.
Hij had berekend dat de dienstbode geboren was op een laatste maandag van december
en hij had gezegd: Eindelijk, nu weet ik waarom al die ellende hier in huis komt, dat
is de feestdag van alle kwade geesten. Hij had haar op staande voet weggejaagd en
daarna het huis uitgerookt. En sedert was hij alleen met zijn spoken. Maar lang duurde
dat niet en eindelijk lieten zij hem met rust. Wanneer zijn vriend van voorheen over
hem sprak zeide hij: Hij geloofde te veel, hij was niet verstandig.
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De zakkedragers
Men herinnert zich dat Aeolus, zoon van de dageraad en het sterrenlicht, een goed
oog had op een zekere zeevaarder en hem bij wijze van reisgeschenk een zak gaf
waarin alle tegenwinden waren opgesloten, zodat de zwerver, voor de in vrijheid
gebleven wind varende, veilig naar huis kon keren. Dit is een der oudste voorbeelden
van het gebruik van de zak, hoewel het niet bewijst, gelijk sommigen menen aan te
tonen, dat Aeolus de uitvinder was van de zak, zelfs niet van de windzak, vermits
de uitvinding daarvan ook aan de H. Clementius werd toegeschreven. De oorsprong
van de zak, zoals van menig ander nuttig, maar nederig voorwerp, is nog in de schemer
der geschiedenis verborgen. Men kan zich echter voorstellen dat hij reeds in het oude
steentijdperk bekend was, want ongetwijfeld zal de onbeschaafde jagersman nog eer
hij een woonplaats voor zijn lijf had de behoefte gevoeld hebben aan een bewaarplaats
voor zijn bezit en, daar hij rondtrok op zoek naar wild, zal ook de deelgenote van
zijn lot wel haar buidel voor mondvoorraad meegedragen hebben, haar netzakje voor
kam en naaigerei. Hoeveel verschillende soorten van zakken moeten er sedert die
tijd in de wereld bestaan hebben, van hoeveel verscheiden vorm en stof vervaardigd.
Men denke aan de zak die diende ter bewaring van water of van wijn, even nodig
als de broodzak, maar niet meer dan de doedelzak, daar immers de behoefte aan
muziek niet minder is dan die aan brood of wijn. Van leder werden die toen gemaakt
en misschien heeft deze stof de vroege bittere filosoof aanleiding gegeven de mens
zelf, eveneens in een soort leder gehuld, niet anders dan een zak te noemen, een zak
vol ongerechtigheden. Het kan zijn dat daarvan het beledigend woord lamzak stamt.
Hoe dit zij, het onderzoek naar oorsprong en wezen van dit voorwerp mogen
bekwamer lieden ondernemen. Hier wordt er slechts nog op gewezen dat uit
verschillende uitdrukkingen onzer taal de belangrijkheid van de zak blijkt. Men steekt
de hand niet in andermans zak, placht men te zeggen in de tijd toen de geboden
golden. Een verstandig man wist de
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hand op de zak te houden, maar ook in de zak te tasten. Men kocht niet gaarne een
kat in de zak, men zorgde ervoor niet in zak en as te zitten. Steek dat in de zak, klonk
het wanneer men iemand de waarheid had gezegd. En menigeen had tot lijfspreuk:
Past op uw zakken. Dit bewijst voldoende hoe hoog men dit voorwerp schatte.
Tot dusver werd de buidel, tas of beurs, waarin men zijn roerende bezittingen
bewaarde, aan de hand, aan de arm of over de schouder meegedragen, al naar de
mode eiste, maar dit had vele nadelen, onder welke niet het minst telde de kans dat
de vergeetachtige of de onachtzame groot verlies leed. Het is dan ook niet te
verwonderen dat de vernuftige man, die de kledingzak uitvond, als een weldoener
werd geëerd. In de loop des tijds werd deze uitvinding zodanig verbeterd dat men
heren aantrof die, in jas, vest en broek te zamen, over twintig bergplaatsen beschikten,
en nog was dit niet genoeg, want meestal droegen zij bovendien een of twee tassen
onder de arm. Vrouwen evenwel, behoudzuchtig naar hun aard, bleven trouw aan
hun draagbare zakken, waarvan men soms buitengewoon grote waarnam.
Uit dit alles kan men opmaken dat de zak ongeveer even oud is als de beschaving,
een bewaarplaats van duizenderlei voorwerpen, hetzij nuttige, hetzij kostbare of
waardeloze, die de mens zocht, vond of verwierf, verzamelde en behield. Heden zal
men een mens zonder zak in gans de wereld niet meer ontmoeten, hoe naakt hij
overigens ook zij.
Daarom was het geval merkwaardig dat men onlangs vernam, van een land waar
eerst kortelings de zak bekend werd. Een reiziger, die voor een jaar of tien de wereld
rondgezworven had, vertelde ervan, maar de naam van het land had hij vergeten,
hetgeen niet te verwonderen was van iemand die zoveel had gezien. Daar hij de
bewoners gewoonweg de zakkedragers noemde moge dit hun eigennaam zijn.
Zij waren domme mensen, vertelde hij, enigszins achterlijk, want zij hadden nooit
de behoefte gevoeld aan een zak, hoewel zij toch veel verzamelden wat zij kochten,
kregen of zich toeeigenden. Daarom liepen zij altijd met de handen vol en wel van
dingen die men in een fijn beschaafd land niet eens meer acht. Natuurlijk verloren
zij ook veel daarvan langs de weg of in openbare gebouwen en zelfs in eigen huis
en aangezien er altijd handen waren om iets op te rapen vonden zij het nooit terug.
Zij
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merkten niet eens hoe lastig dat was omdat zij zelf gauw weer iets opraapten dat aan
een ander behoorde. Stel u voor hoe verbaasd zij waren toen zij mij zagen met twintig
zakken in mijn kleren, twee aktentassen, twee reiszakken, twee hoededozen en
ettelijke valiezen, om niet eens te spreken van mijn portemonnaies, portefeuilles,
brillehuisjes enzovoorts. Op het plein, waar ik verblijf hield, verdrongen zij zich om
naar mijn zakken te kijken en toch kwam niemand op de gedachte er zelf een te
maken.
Nu gebeurde het dat juist in die dagen een nieuwe koning de troon besteeg, een
buitenmate milde vorst. Hoe hij heette weet ik niet, maar ik geloof dat hij een sluwe
koning was. De vreugde van het volk steeg ten top toen hij na de plechtigheden
bekend liet maken dat hij de natie een geschenk zou geven en men mocht zelf kiezen
wat men het liefste wenste. Die avond weerklonk de hele stad van het nieuwe volkslied
van ‘Welzalig zijn de zakkedragers’ met een eentonig maar indrukwekkend refrein.
Ik hoorde dat de koning erg verbaasd was dat de mensen zakken wensten en ook
vroeg wat zij ermee zouden doen. Daar ik verder moest vernam ik niet wat daarop
geantwoord werd.
Toen ik een jaar later in dat land terugkwam, droegen alle mensen, groot en klein,
zakken van een soort die ik nooit gezien had. Zij hadden allemaal dezelfde kleur,
vies groenachtig bruin, maar sommige zagen er netjes onderhouden uit. Het
merkwaardigste van die zakken was dat zij niet vernieuwd hoefden te worden, maar
meegroeiden met de mens, zodat een kinderzakje van lieverlede een volwassen zak
werd. En ook daarin was verschil, want bij lange magere mensen was hij uitgerekt
en dun, bij dikke daarentegen gevuld, soms tot barstens toe, zodat de drager, met het
zware ding op de rug, krom voorovergebogen liep, de wangen rood van inspanning,
een raar gezicht. Zij wedijverden met elkaar wie de zwaarste zakken droeg en dan
lieten zij ze wegen. Zo herinner ik mij twee heren die tot hoog aanzien waren gestegen
door de zwaarte van hun zakken. Zij hadden een hekel aan elkaar en toch zocht de
een altijd de ander en ging dan naast hem lopen om de voorbijgangers te laten zien
dat hij meer in de zak had. Soms was het Hoogemoed die won, soms Opperhooge,
zij droegen ieder om en bij honderd kilo, dus veel verschil was er niet. Ik hoorde ook
dat zij beiden onder dokterstoezicht stonden en 's avonds vroeg te bed moesten van
vermoeienis. De
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koning had hen wel beloond voor hun verdienste, want zij droegen op de borst
zwaardere medailles dan ieder ander, hetgeen veel nijd verwekte en, naar ik vernam,
werden hun zakken juist door die nijd nog zwaarder.
Er waren ook twee dames die uitblonken door hun zakken, mevrouw Grisse en de
barones Avarica. Bekoorlijk kon ik ze niet noemen, hoewel zij door de heren daar
zeer bewonderd werden, door de dames echter diep veracht. Wel kon ik niet goed
oordelen over hun gestalten, want zonder zak heb ik ze nooit gezien, het heette dat
zij die mee in bed namen. Maar ongetwijfeld was hun gebeente al helemaal
kromgegroeid door het gewicht dat gedurig op hun rug hing, veel zwaarder dan dat
van die voorname heren, en zij hadden vingers als kromme haken met gebroken,
maar scherpe nagels, vermoedelijk zo geworden door het oprapen van alles wat zij
vonden. Zij waren erg jaloers, altijd wantrouwig dat iemand stilletjes achter ze zou
komen om iets uit hun zak te nemen. Eens stond ik zonder kwade bedoeling achter
mevrouw Avarica naar haar zak te kijken, toen zij zich plotseling omkeerde, haar
tanden toonde en met bliksemsnelle hand iets weggreep uit mijn binnenzak. Ik merkte
alleen dat ik lichter was geworden, en intussen had ik met de neus al waargenomen
dat haar zak onwelriekende dingen bevatte. Later, toen ik hoorde wat de zakkedragers
eigenlijk verzamelden, begreep ik dat ook wel, maar toen was het mij een raadsel.
Sedertdien vermeed ik mevrouw Avarica en was ik op mijn hoede voor
zakkenrollerij. Toch werd mij dikwijls iets ontfutseld. De kromme zakkedragers
namelijk hadden de gewoonte op straat dicht langs mij te strijken en voor ik erop
bedacht was schoot er dan soms een hand naar een van mijn zakken uit. Ik vond het
vreemd dat ik desondanks nooit iets van verlies bemerkte, althans ik vermiste niets
en voelde mij alleen wat lichter.
Eens sprak ik met de koning, die mij zeide dat hij tevreden was over zijn
zakkedragers, en hij keek mij daarbij heel slim aan.
En op een dag was er grote beroering in de stad. Er was een man gekomen die zijn
zak niet op de rug droeg, maar op de borst, neerhangend tot de voeten, een zware
zak, en hij hield die open zodat hij altijd het oog erop kon houden. Hij heette
Boeteling, ik heb hem zelf gezien, een magere man, vel over gebeente, maar even
krom als de rugzijds dragenden, en zijn zak
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was veel meer gevuld dan die van ieder ander. Het was merkwaardig dat men de
aanzienlijke heren en dames huldigde wegens hun zware zakken, deze man
daarentegen erom hoonde.
Daar hij de zak toch open droeg, vroeg ik Boeteling of ik er eens in mocht kijken.
Hij deed het ding wijd open en zeide gul: Kijk, mijnheer, alles wat u hierin ziet zal
u wel bekend zijn. Ik verzamel menselijke gebreken en hierin verschil ik alleen van
mijn medeburgers dat het mijn eigen gebreken zijn en dat ik mijn zak openhoud,
zodat ik ze altijd kan zien, terwijl men hier de gewoonte heeft alleen andermans
gebreken te verzamelen en op de rug te dragen.
Hoewel zij hem bespotten, leerden zij toch iets van hem. Voortaan droegen zij,
teneinde er zich gedurig in te verlustigen, de zakken met andermans gebreken
eveneens voor zich op de borst.
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De goedhartige banketbakker
Aangezien er nog mensen zijn, die geloven dat het altijd dezelfde Sint-Nicolaas is,
die in de winter naar Holland komt, mag weleens gezegd worden dat zij zich vergissen.
Bij enig nadenken zal men begrijpen dat het ook niet mogelijk is. Bejaarde mensen
herinneren zich wellicht dat hun ouders en hun grootouders eveneens Sint-Nicolaas
hebben gezien en als die nu dezelfde was als degene die bij hun kleinkinderen komt,
zou hij toch ongelooflijk oud moeten zijn, in ieder geval zo oud, dat men er zich over
verwondert. En wie lezen kan heeft maar een boek van de geschiedenis open te slaan
om te zien dat er al honderden jaren geleden over die heilige man gesproken werd.
Men kan dus bijna zeker zeggen dat hij niet altijd dezelfde is gebleven. Natuurlijk
zal hij niet in wezen veranderd zijn, alleen in persoon.
De reden van de vergissing is te zoeken in het geloof. Voor de eerste heilige man
die Nicolaas heette, een bisschop van een kleine stad in het Oosten, hadden de mensen
en vooral de kinderen zo veel bewondering, dat zij niet konden geloven dat er een
andere kon bestaan. Toch leefden er in zijn tijd, ongeveer zestien eeuwen geleden,
al drie andere Sint-Nicolazen, even goed als hij, even edelmoedig, maar zij waren
andere personen en zij werden dan ook, omdat men hen in andere streken tegenkwam,
door andere mensen bewonderd. Maar degenen, die de eerste gekend hadden, bleven
aan hem geloven en aangezien hij elk jaar terugkeerde, bij hun kinderen, bij hun
kleinkinderen, bleven zij ook geloven dat hij altijd dezelfde Sint-Nicolaas was. Het
doet er niet veel toe, omdat het goed is te geloven, maar enigszins onrechtvaardig
was het toch wel. En, hoe vreemd het ook mag klinken, uit dit vast geloof van de
mensen blijkt ook hun ongeloof. Zij geloofden niet, dat er ook anderen konden zijn
helemaal gelijk aan die eerste Sint-Nicolaas. Als men erover nadenkt, ziet men dat
de mensen zich daarmee te kort deden. Een jaar lang wachtten zij op de goede gaven
van één enkele heilige man, die uit een ver land kwam, en zij wisten niet dat er nog
meer heiligen waren, het hele jaar door, en soms dichtbij. Ja, er zijn ook nu nog
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heiligen die geen bisschopsmuts en geen staf hebben en die zo eenvoudig leven dat
men misschien nooit hun aureool zal zien. En eigenlijk weet een ieder dat, eigenlijk
kent een ieder wel iemand die hij heilig zou willen noemen als dat niet zo'n hoge
titel was. Men stelt er zich dan mee tevreden te zeggen: hij of zij is net een heilige.
En dat is dan ook genoeg, als men het maar weet.
De kleinste kinderen kunnen zien dat Sint-Nicolaas niet helemaal gelijk is aan die
van het vorig jaar. Soms vinden zij hem iets kleiner, soms iets dikker, dan weer is
er verschil in de kleur van zijn ogen of in de manier waarop hij de hand geeft. Dat
ligt niet aan zijn stemming, noch aan zijn gezondheid, maar hij is dan werkelijk een
ander. En wie hij ook mag zijn, altijd is hij een uiterst bescheiden man, die het
onaangenaam zou vinden als men hem ronduit vroeg of hij dezelfde is als die van
het vorig jaar.
Dit kan hier eens verklaard worden door het voorbeeld van een Sint-Nicolaas.
Hoewel vele stadgenoten hem gekend hebben, is het beter zijn naam en de straat,
waar hij vroeger woonde, te verzwijgen. Een heilige heeft niet graag dat het bekend
wordt. Laat hij gemakshalve, daar men een naam nodig heeft om iets beter te
begrijpen, hier Klaas heten.
Zijn vader was banketbakker en ofschoon hij maar een kleine ouderwetse winkel
hield in een nauwe straat, een winkel met een versleten toonbank en verveloze
trommels op de planken, gingen de mensen, die er verstand van hadden, voor zekere
soorten gebak bij hem, omdat ze nergens beter waren te krijgen. Wanneer een dame
tegen haar dienstbode zeide: Haal eens een paar ons janhagel, dan voegde zij er altijd
bij: Je weet wel waar. En zo was het niet alleen hiermee. In het bakken van
kletskoppen, die helaas tegenwoordig niet veel in de smaak zijn, werd deze
banketbakker door niemand overtroffen en zijn allerhanden waren zo befaamd dat
er nergens andere werden gepresenteerd. Toch verdiende de man weinig loon omdat
het zijn stelregel was, dat zijn klanten het beste moesten hebben zonder veel te geven.
Dat is een goede regel, die zijn zoon ook van hem overnam en zelfs verbeterde.
Toen Klaas nog klein was kreeg hij, zoals men wel begrijpt, volop van de gebroken
koekjes en de kruimels en tot zijn achtste jaar bleef hij daar welvarend bij. Toen
begon het hem ineens minder goed te gaan. Hij sukkelde zo veel dat zijn vader zich
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ongerust maakte en de dokter liet halen. Die zeide dadelijk dat Klaas te veel koek
had gegeten en toen hij wilde weten hoeveel er per dag gesnoept werd, bekende Klaas
dat hij in alle trommels samen veel meer kruimels vond dan zijn vader hem gaf. Dat
is het, zei de dokter, de jongen is schrokkig geweest en daar krijgt hij nu zijn straf
voor. Voortaan geen koek meer, geen kruimeltje, nooit meer.
Het klinkt erg, nooit meer koek te mogen eten, maar het is het niet. Bijna iedereen
kan wel iets noemen dat hij niet mag hebben zonder daar verdrietig over te zijn. Dat
was het ook niet waarom Klaas het zich aantrok. Maar het was een straf en zo klein
hij was begreep hij dat hij iets verkeerds had gedaan en dat was het waarover hij 's
nachts in bed lag te huilen. De mensen, die weten dat er menig verkeerd ding gebeurt,
vergeven het gewoonlijk op voorwaarde dat het niet nog eens wordt gedaan, maar
een kind, dat zo iets voor het eerst doet, kan het zichzelf soms moeilijk vergeven.
Voor Klaas was het de zwartste dag van zijn leven toen hij begreep dat hij kwaad
had gedaan. Langzamerhand vergaf hij het zichzelf wel met de reden dat immers
iedereen op zijn tijd wel eens schrokkig is, later met de reden dat alle mensen wel
iets op het geweten hebben. Maar toch bleef hij dat altijd als een verzachting voelen,
die niet alles goed kon maken. Hierin verschilde hij van anderen. De meesten vergeten
dat zij eens kwaad hebben gedaan, maar voor Klaas bleef het altijd een donkere
gedachte.
Hij had ook altijd de koek voor zich om hem aan het verkeerde te herinneren. Na
die dag, toen zijn straf begon, zagen kletskoppen, roomhoorns en schuimpjes er
anders uit, veel mooier, maar zij waren niet meer voor hem. Hij kwam bij zijn vader
in de leer en hij bakte ze zelf, hij hield ze in de hand en aan de mond mocht hij ze
niet brengen. De verlokking bleef en was soms heel sterk, vooral in het begin. Daarom
vergat Klaas nooit wat het verkeerde was.
Een ander zou boos geworden zijn op de verlokkingen die hij de hele dag voor
zich ziet, maar Klaas had een goed hart en wanneer er een jongen in de winkel stond,
gaf hij hem het boterspritsje dat hij anders zelf had mogen eten.
En toen hij ouder was, zelf banketbakker, en nog die dag niet vergeten had toen
gezegd was: Nooit meer koek, kwam uit de donkere gedachte een lichte voort. Toen
ik een kind was, dacht
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hij, kreeg ik volop van mijn vaders koek, maar ik nam stilletjes nog meer. De
schrokkigheid is verkeerd en wat men stilletjes doet ook. En ik had het niet eens
hoeven te doen, want ik kreeg genoeg. Maar hoe erg moet het zijn voor de kinderen
die niet genoeg krijgen en hier met de neus tegen het vensterglas staan? Wat zeg ik,
niet genoeg? Er zijn er die niet eens weten hoe een roomsoes smaakt. Dat is wel hard.
Als ze zo lang staan te kijken, kon het wel gebeuren dat ze vandaag of morgen iets
stilletjes doen en dan krijgen ze maar narigheid. Dat mag niet zolang ik bakken kan.
Klaas bakte even goed als zijn vader had gedaan, sommigen zeiden nog beter.
Geen koekje dat men bij hem haalde of het had de rechte smaak, niet te zoet en niet
te flauw, niet te vet en niet te droog, en van oudbakken koek had men bij hem nooit
gehoord. Hij had ook veel vaste klanten, zelfs onder de rijksten van de stad. Toch
scheen het of hij weinig verdiende, want wanneer hij op zondag uitging zag men
hem in oude kleren. Ook vond men het vreemd dat hij dan altijd een mand droeg vol
met zakjes. Maar wie het dichtst bij woonden en konden zien wat hij deed, wisten
dat hij goedhartig was en meer weggaf dan hij verkocht.
Hij kon geen kind voor de winkelruit zien staan of hij knikte en als het kind dan
niet wist wat hij bedoelde, haalde hij het binnen. En hij vroeg of het dikwijls koek
kreeg. Gewoonlijk waren het kinderen die thuis nooit koekjes zagen en dan hoefde
hij ook niet te zeggen dat ze niet stilletjes mochten nemen. Hij gaf niet alleen de
grootste taartjes, maar bovendien een zakje voor de mensen thuis. En aan kinderen,
die antwoordden dat zij elke dag koekjes kregen, gaf hij ook, ja zelfs nog meer, want
hij dacht dat die eerder iets verkeerds zouden doen dan kinderen die nooit kregen.
Wel gaf hij natuurlijk nooit al te veel, omdat hij zelf ondervonden had dat dit de
schrokkigheid aanmoedigde, waaruit weer de snoeplust voortkwam.
Het was gauw bekend bij alle jongens en meisjes in de buurt dat Klaas een goede
man was en dat ze maar voor zijn ruit hoefden te staan of ze kregen wat. En toen
Klaas hoorde dat er kinderen waren die niet konden komen omdat ze op bed lagen,
maakte hij pakjes en bracht ze die thuis. Men wist het in de hele stad. Geen enkel
kind hoefde tevergeefs naar koekjes te verlangen, geen enkel hoefde ze uit het
trommeltje weg te nemen. Daarom merkten de mensen ook gauw dat de schrokkigheid
niet meer
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voorkwam, tenminste bij hun kinderen niet. En zij eerden hem, want het was een
grote verdienste dat hij een ondeugd onderdrukt had, een ondeugd, zoals menigeen
kon getuigen, die weer andere ondeugden voortbracht. Niet dat hij koekjes gaf was
de verdienste, maar waarom hij het deed. Dat begreep iedereen.
En toen Klaas nog ouder was, liet hij het niet bij koek en niet bij kinderen. Zijn
ogen waren veel scherper geworden zodat hij dikwijls ook aan grote mensen kon
zien wat zij graag wilden hebben. Dan dacht hij na of hij het geven kon. Soms was
het veel te duur voor hem en dan zei hij bij zichzelf: Dat is jammer. Maar als hij
genoeg verdiend had, ging hij en kocht het, en hij maakte er een pakje van voor een
juffrouw of een heer en bezorgde het thuis, zonder te zeggen dat het van hem kwam.
Zo bracht hij veel mensen een verrassing en ook de voldoening van een wens, die
hen anders maar ontevreden had gemaakt. En uit de ontevredenheid, men weet het,
komen dikwijls moeiten.
Klaas deed zijn leven lang, tot hij oud was, niet anders dan dit.
En op een keer, toen het tegen de winter liep en de Sint-Nicolaas van het vorig
jaar niet komen kon, werd er gezocht naar een man die bijna even goed was. Er waren
er velen, maar de keuze viel op de banketbakker. Hij werd ontboden en hoewel hij
de eer veel te hoog vond, ontving hij de tabberd, de muts en de staf. En toen hij die
had, kocht hij zo veel geschenken als men nog nooit gehoord had. Het was die winter
toen bijna iedereen kreeg wat hij verlangde.
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Het onopgehelderd raadsel
Het gerucht van dit raadsel moet zeer verspreid geweest zijn, maar het werd spoedig
vergeten en achterdochtige lieden, mopperend van de doofpot, beweerden dat het
opzettelijk werd verzwegen omdat de naam van een machtige ermee gemoeid was.
Men zegt zoveel. Hoe dit zij, dat machtige personage bestaat niet meer, waarschijnlijk
ook zullen er thans weinigen zijn die weten dat er iemand van die naam ooit bestaan
heeft. Men mag er dus gerust over spreken, zonder de vrees iemand te grieven. Alleen
is het beter het stadje aan de Zuiderzee niet te noemen om te vermijden dat de een
of andere nakomeling de eer van zijn familie gekrenkt acht. Daarom ook wordt hier
gezwegen van het aandeel dat de invloedrijke persoon, boven vermeld, in het geval
gehad mag hebben, waarvan trouwens heden niets bekend is. Al moge het waar zijn
dat de hele geschiedenis onopgehelderd is gebleven, het is niet waarschijnlijk dat er
iets verborgen gehouden hoefde te worden, noch dat een te goeder naam bekendstaand
heer erbij verdacht zou zijn.
Het gebeurde omstreeks 1883 en wat er hier van verteld wordt komt van mensen
die het van horen zeggen hadden uit dat stadje zelf. Voor ons kinderen, die naar de
verwonderde gesprekken luisterden, was het niets minder dan een episode uit een
zeeroversverhaal, de Zuiderzee even ver als de oceaan, gelijk ook Enkhuizen of
Blokzijl een exotische naam had kunnen dragen.
Er was dan in dat stadje onder de toren een donker huis met een verweerd
trapgeveltje en een uithangbord waarop een vijzel stond geschilderd, daaronder het
woord Apotheek. De winkel had nog de ruitjes in lood gezet en in de duisternis
daarbinnen zag men in rijen op rijen potten en kruiken van Delfts aardewerk, langs
de wanden, in de hoeken flessen en damizanen van ouderwets model, donkergroen,
donkerblauw, alles helder onderhouden, hetgeen men echter in dit schemerlicht
slechts gissen kon door de menigte glimmingen. De apotheker, J. Verdubbelt zijn
naam, een man gebogen over zijn grijze baard, was hier van de morgen tot de avond
bezig met papiertjes, lepeltjes, weegschaal-
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tje achter de toonbank, of schuifelend langs de nessen, geruisloos op pantoffels,
onderzoekend door de brilleglazen. Tussen de stijve gordijntjes voor de ruit in het
schot zag men in de achterkamer de gedaante van een vrouw aan een tafel met een
kooi. Dat was Dieuwertje, de kleindochter, de hele dag voor handwerk zittend, het
bovenlijf recht, het hoofd met de grote haarwrong voorover. Zelden hief of wendde
zij het hoofd, alleen wanneer de winkelschel klonk en er iemand binnenkwam. Meestal
was dat het loopmeisje, dat met een hoog stemmetje enige woorden tegen de apotheker
zeide, soms de boodschap bij de juffrouw bracht en dadelijk weer ging. Gewoonlijk
maakte dan ook de kanarie een zacht geluid. Dan werd het weer stil, alleen tikte
ergens in duister de klok.
De apotheker woonde hier reeds lang. Wanneer hij zijn vrouw verloren had wist
men niet, haar had men hier nooit gezien. De kleindochter was later in huis gekomen,
maar eveneens lang geleden en ook Dieuwertje was niet jong meer. Hij had geen
omgang, dus wist men niets van hem dan wat de een of ander had gehoord. Alleen
was het bekend dat hij altijd naar iets zocht, men dacht een geneesmiddel, waarvoor
hij dikwijls uit het buitenland pakjes ontving. Sommigen herinnerden zich dat er
vroeger weleens een heer bij hem kwam, deftig van voorkomen met zijden hoed en
pelsjas, in een vigilante, die dan op het pleintje wachtte, en ook die heer bracht altijd
pakjes. Het laatst had men hem gezien zeker al twintig jaar geleden.
Het was een vroege herfst met veel onstuimig weer, de vissers moesten dikwijls
binnenblijven. Veel boten hoorden er niet meer in het stadje thuis en die men hier
nog zag waren klein en oud. Aan het haventje stonden ook nooit meer dan vijf, zes
vissers die, zwijgend naast elkaar, uitkeken over het water. Daar was gewoonlijk
niets te zien dan wolken en regen en een enkel maal een bruin vlekje, een zeil.
Maar op een late middag van oktober, toen de duisternis al viel en het water woelde
onder windvlagen, stonden er ook jongens op de kade, wijzend, vragend wat dat kon
zijn. De mannen zeiden niets, zij tuurden. Aan de horizon ging onder een zware wolk
een boot zoals men hier niet kende, met twee masten, sterk gebouwd. Later zeiden
die vissers dat zij het vaartuig al eerder hadden opgemerkt, nu zuidwaarts, dan
noordwaarts gaande, en twee van hen hadden het ook dichterbij waargeno-
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men toen zij zelf uit waren met hun boot. Volgens hen had het iets van een schip dat
men soms aan de kust van Engeland tegenkwam, breed van boeg. Zij hadden zich
ook verwonderd zo'n boot hier te zien, omdat zij immers te diep ging voor dit water.
Maar zij voer gemakkelijk snel, er was ook opgemerkt hoe willig zij luisterde naar
het roer en keren kon of de wind zelf het deed. Wat voor schip het was konden zij
niet zeggen, zeker niet voor de visserij of de vracht, want het blonk in de verf, zwart,
en het tuig scheen nieuw. Over de bemanning verschilden zij van mening: de een
had aan boord niemand dan de roerganger gezien, een zware man, maar de anderen
hadden wel drie of vier mannen geteld, eveneens buitengewoon groot van stuk. Zoals
te verwachten was hadden laatstgenoemde waarnemers gelijk, en dat bleek spoedig.
Op een avond, met regenbuien en rukwinden, stonden er slechts twee vissers naast
de lantaarn toen zij het groene scheepslicht zagen naderen en stilstaan recht voor
hen. En terwijl zij nog tuurden hoorden zij een riemslag, een jol stootte tegen de
palen en twee mannen sprongen op de wal. Zonder spreken verdwenen zij door de
poort de stad in. De vissers bleven waar zij stonden, kijkend naar de derde man in
de jol, maar het gezicht zagen zij niet. Van een jongen, die de andere twee gevolgd
was, nieuwsgierig wat die vreemden hier deden, vernam men dat hij ze de apotheek
had zien binnengaan, waar Verdubbelt erg van ze geschrokken was. De jongen bleef
kijken, door de ruitjes. Een van de mannen hield de apotheker bij de schouder vast,
de andere zocht in de kastjes, in de laden. Aan Verdubbelt was te zien, dat hij bang
was. En terwijl die twee mannen naast hem stonden toe te kijken, goot hij vocht uit
een fles met een doodshoofd erop. Hij gaf ook nog een brief en toen gingen die
mannen weg. De vissers zagen ze weer in de jol stappen en terugroeien naar het
schip, dat kort daarop vertrok.
Dat niemand anders iets van dit bezoek gemerkt had is te begrijpen als men weet,
dat er na donker in dat stadje geen mens op straat kwam, behalve de lantaarnopsteker,
een jongen toevallig voor boodschap uitgezonden en vissers die niet thuis konden
zitten. Overigens scheen iedereen te slapen in de huizen met de gesloten luiken.
Daarom waren het, drie dagen later, weer die vissers alleen die de boot zagen
komen, nu dichterbij, zodat zij duidelijk, bij
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heldere hemel en nieuwemaan meer gestalten aan dek onderscheidden. En weer
kwam de jol met de drie grote mannen, nog stiller dan die vissers zelf, weer gingen
zij door de poort de stad in. Dit keer was het een dienstbode die, uit de apotheek
komende, ze daar zag binnentreden. Zij hadden lange, zwarte jassen, zeide zij, tot
de voeten. Ook zij was nieuwsgierig. In de apotheek werd de olielamp uitgeblazen,
maar kort daarna zag zij dat Verdubbelt een kaars aanstak, en een papier openvouwde
met bevende handen. En zij werd koud van schrik, want toen eerst zag zij het gezicht
van een van die mannen, gebogen over het papier. Hij had geen neus, maar een zwarte
holte, en zij meende zeker, dat hij ook geen ogen had. Zij wilde schreeuwen, zij wilde
weglopen, maar zij kon niet, zij zeide dat zij nog nooit zo bang was geweest en dat
zij daar stond of zij versteend was. Maar zien kon zij goed, het leek of de kaars een
helderder licht gaf dan de lamp, een strak licht dat alleen op de hoofden scheen.
Hoewel zij het gezicht van de tweede man niet kon zien, omdat hij met de rug naar
haar gekeerd stond, had zij het gevoel dat er ook aan hem iets griezeligs moest zijn.
De apotheker was bezig een zilverig vocht langzaam uit een flacon te druppelen, er
viel ook van op de grond, zo erg beefden zijn handen. Toen hij ermee gedaan had
en een pakje gemaakt, greep de ene man het van hem af met een klauw zo wit als
krijt, de vingers krom, zo gauw dat het dadelijk in zijn jas verdwenen was. De deur
ging open, zonder geluid, die twee kwamen buiten, maar zij hoorde hun voeten niet,
en weer door de ruit kijkend zag zij dat de juffrouw, de kleindochter, de apotheker
in de armen ondersteunde.
Dat een van de mannen in het gezicht een holte had, werd bevestigd door een
visser, een bejaard man, bekend als kalm en verstandig. Hij sprak er weinig over en
zeide alleen dat het zeker geen gewone zeeman was, want hij leek meer op een dode
dan op een levende. De andere visser had dit niet gezien, maar hij had het vreemd
gevonden dat zij niet het minste geluid maakten op de keien.
De volgende avond, toen het schip weer kwam, zo dichtbij dat zij in de kajuit een
tinnen beker konden zien, gingen zij aan de wallekant staan. De mannen klommen
weer als schimmen uit de jol en de jongste visser zeide: Goedenavond, maar kreeg
geen antwoord. Van de gezichten was niets te zien, hoewel geen van beiden een muts
of een halsdoek droeg. Toen de rare gasten weer
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de poort waren ingegaan vroeg die ene visser of zij de nachtwaker zouden
waarschuwen, maar zijn maat, de oudere, vond het niet nodig zich met andermans
zaken te bemoeien. Deze keer kwamen de mannen gauw terug, met een vrouw tussen
hen.
In de ochtend bleek dat dit de kleindochter van Verdubbelt was geweest. Een man,
die om een doos poeder kwam, vond de deur gegrendeld en binnen zag hij de
apotheker met het hoofd op de toonbank, de ogen wijd en strak verbijsterd. Hij trok
zo lang aan de schel dat Verdubbelt tot bezinning kwam en opendeed. Op de vraag
of er iets scheelde gaf hij geen antwoord maar hij sprak in zichzelf en daaruit was
op te maken dat Dieuwertje weg was. En dezelfde middag zag men haar op straat,
naar huis kerend, met doornatte kleren.
Het loopmeisje was de eerste die, toen zij met de boodschappen in de achterkamer
kwam, merkte dat de juffrouw niet spreken kon en slechts klanken uitbracht. Zij
zeide het Verdubbelt, hij ging haastig naar de achterkamer, stond daar met de armen
opgeheven en liep toen naar de dokter. Er was geen twijfel aan dat Dieuwertje de
spraak verloren had en hoe men de apotheker ook vroeg wat de reden kon zijn, hij
zeide het niet te weten. Hijzelf verzweeg de ontvoering, hetgeen men vreemd vond,
want de vrouw die de vissers in de jol hadden zien gaan, kon geen andere dan zij
geweest zijn. Men vermoedde dat zij die nacht op de boot een diepe schok gekregen
had.
Het ergste volgde nog die avond. Het regende zo hard dat alleen de oudste visser,
omdat het de gewoonte was even over het water uit te kijken, aan de kade kwam, dat
was de laconieke man die het niet nodig vond zich met andermans zaken te bemoeien.
Het groene licht was er al, daarom besloot hij te blijven om te zien wat er nu gebeurde.
En hij had niet lang gewacht voor die twee vreemden uit de poort kwamen, een van
hen een man met een grijze baard onder de arm meeslepend. Toen die visser erover
sprak zeide hij: Er komt voor iedereen een dag, maar zoals hij ging zou ik het niet
willen. Verdubbelt keerde niet terug.
Wat het raadsel was van zijn verdwijning is nooit opgehelderd, het is zelfs
onbegrijpelijk waarom men het in die tijd niet wilde onderzoeken.
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De hupse deern
Het is bekend dat men bij de beoordeling van enig feit acht moet slaan niet alleen
op de omstandigheden van tijd en plaats, maar ook op de wijze waarop men van zulk
feit kennis kreeg. Men kan niet alles geloven wat er verteld wordt, dat weet een ieder
die enige ervaring heeft. De verteller kan een grootspreker zijn, een fantast, een
leugenaar, ofwel een gebrekkig waarnemer. Als men hem gelooft zonder rekening
te houden met zijn eigenaardigheden zou men, zijn mededeling vergelijkende met
de werkelijkheid, de eigen waarneming niet vertrouwen. Lichtgelovigen en argelozen
worden daarom vaak teleurgesteld en onnozelen, die alles wat er gezegd en geschreven
wordt voor heilige waarheid houden, vinden dit een rare wereld.
De jonge Hendrik was onervaren, lichtgelovig, en had bovendien een sterk
verlangen naar het geluk. Hij woonde op de heide meer dan een uur gaans van het
dorp. Als hij ouders gehad had in de tijd toen hij groeide zou hij ongetwijfeld iets
gehoord hebben over de wereld, maar zijn moeder verliet hem vroeg, daarna zijn
vader, en zijn broer, die even weinig wist als hij, trok met zigeuners mee. De enige
met wie hij woonde, zijn grootmoeder, had het spreken verleerd. En de jongens die
hij weleens ontmoette, knechts op afgelegen hoeven, wisten alleen van schapen en
hoenders.
Toch waren het die jongens van wie Hendrik enige gedachte kreeg van het geluk
dat in de wereld te vinden was. Met twee of drie van hen te zamen staande onder de
lindeboom kon hij de hele avond luisteren wanneer zij vertelden van de kermis in
de stad. Het was een schone wereld die hij dan voor zich zag. Er gingen zo veel
mensen dat men ze niet tellen kon en alle vrolijk, mooi aangekleed met rode en
blauwe strikken, niet alleen jongens, maar ook veel meisjes. En daar werd gezongen,
gedanst tot ze er moe van werden. Dan gingen ze de kramen binnen om oliekoek te
eten, om te drinken hetzij bier, hetzij limonade. En wanneer ze veel gegeten en
gedronken hadden gingen ze in de
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mallemolen, iedere jongen met zijn vrijster. Wat dat betekende moest Hendrik zelf
maar denken.
Hij dacht erover 's nachts in bed en hij wist zeker dat hij gelukkig zou zijn als hij
in de wereld leefde en een vrijster had. Dat was eigenlijk, bij al wat hij deed, het
enige waar Hendrik aan dacht, de vrolijkheid en een vrijster. Niet dat hij het werk
verwaarloosde, maar spade en kruiwagen kan men ook hanteren terwijl men aan iets
anders denkt. En altijd werd zijn verlangen sterker. Hij wist nog niet wat hij van de
verhalen zijner vrinden geloven mocht, noch of het in de wereld heus zo vrolijk was
als zij het voorstelden. Maar aangezien hij de illusie had en geloofde waar het geluk
te vinden was, deed dat er ook niet toe.
Toen kwam voor Hendrik de dag der beloften.
Het was de schemering. Hij zat, in afwachting van zijn brood, voor de woning te
denken aan de kermis, toen er onder de lindeboom een vreemde man verscheen, aan
wie hij zien kon dat hij uit wonderlijke streken kwam. En die zeide: Jij bent Hendrik,
mijn enige neef, want je lijkt sprekend op mijn dierbare zuster. Heb je van je oom
Jurriaan nooit gehoord? Dat ben ik. Geef me een makkelijke stoel en veel eten, dan
ben ik je dankbaar en ik loon je met alles wat ik van de wereld heb gezien, met
heerlijke vooruitzichten en ook met veel wijsheid.
Een mooiere belofte begeerde Hendrik niet. Hij zette veel brood en spek op de
tafel, haalde de grote stoel en stak de kaars aan. Oom Jurriaan at zonder te spreken.
Maar toen hij gegeten had zeide hij: Hendrik, het is jammer dat zo'n welgemaakte
jongen het leven verdoet hier op de godvergeten hei. Doe zoals ik, reis de wereld
rond en je vindt wel duizend dingen, al wat je hart behaagt. Prachtige kleren,
diamanten en paarlen. Wijn om van te dromen, zoet en zuur, geel en rood. Je weet
niet wat wijn is, Hendrik, anders was je al op weg. Dat is een drank waar je mee in
de hemel komt, wees maar gerust dat je oom Jurriaan daarvan weet. Als ik al de wijn
bij mekaar had die ik van mijn leven heb gedronken, zou het hier een zee zijn nog
groter dan de zondvloed. Zonder de wijn is de mens niet beter dan het stomme beest
dat niet van de vreugde weet, dat was vader Noach al bekend. Daarom, wees
verstandig, pak je rommel en ga de wereld in om wijn te drinken en de vreugde te
kennen. En als je de vreugde hebt, dan vind je ook de liefde. Weet je wat dat is?
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Hendrik knikte, al wist hij het niet. Maar hij had zijn vrinden horen spreken van de
vrijsters, zij hadden hem gezegd te raden wat dat betekende en daarover had hij veel
gedacht. Eerst moest hij hard lachen, toen vroeg hij wat zijn oom ervan wist.
Oom Jurriaan liet een geluid horen dat van een tortelduif had kunnen zijn, maar
het was meer dan dat, een geluid uit de zaligheid, en hij vervolgde: Men zegt dat je
voor de liefde jong moet zijn, maar daar is geen leeftijd voor. Het is ook het mooiste
van de liefde dat je van de tijd niet meer weet en dat gisteren morgen is. Nu ik er
alleen maar aan denk ben ik net zo jong als jij. Ik zie ze voor me, die schone mirakelen
die ik heb bemind. Hoeveel? ik tel ze niet, want de liefde kent geen cijfers. Er zijn
er die de allerliefste waren, de een om haar bevallige leest, de andere om haar
overvloedige haren, de andere weer om haar zachte wangen. Maar van die zeven is
er toch één, die mijn geest nooit verlaten kan, al heeft het wrede lot onze personen
gescheiden. Haar noem ik, zonder de minste twijfel, een hupse deern. Weet je wat
dat is? Flink van stuk, maar niet al te groot. Mollig, maar niet zwaar. De ogen helder,
maar niet stekend. En de lippen en de oren al de andere prachten waar ik niet eens
van spreken mag. Ach, Ulderike, waarom heb je Jurriaan in de steek gelaten! Ja,
mijn jongen, als je die hupse deern kon zien zou je weten wat het geluk op aarde is.
De oom zweeg en verzonk in gepeins, Hendrik stootte hem aan omdat hij nog
meer over die hupse deern wou horen, maar toen de oom weer sprak was het over
wijn. Daar vertelde hij wel een uur lang van, hoewel Hendrik niet luisterde, betoverd
als hij was door het beeld van de hupse deern. Hendrik begreep dat er voor de liefde
geen gisteren en geen morgen was, alleen de dag van heden, en die was als de
zomerdag. Daarom had hij het warm. Plotseling riep hij uit: Ik moet haar zien. Waar
is Ulderike?
Dat kon oom Jurriaan moeilijk zeggen, omdat er immers voor de liefde ook geen
vaste plaats bestaat. Hij bedacht zich lang, hij zeide eindelijk: Het is ver weg, zeven
dagen reizen. Dan kom je aan een rivier, een hoge brug. Ga die over, laat de mensen
terzij en neem het stille pad. Dan zie je een heerlijk land. Alle bloemen van de zomer
bloeien daar en alle leeuweriken van de wereld hoor je er zingen. Let daarop dan ben
je op het rechte pad. Daar staat een herberg, waar de zuiverste wijn geschonken wordt
en
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als ik jou was zou ik daar vernachten om veel vreugde te verzamelen, want zonder
de vreugde heb je aan de liefde niets. Geloof je oom, je ziet de deernen anders aan
als je heldere wijn voor de ogen houdt. Dan pas, met de vreugde in je ziel, ga je het
eindeloos bos in en daar vraag je naar Ulderike. Iedere vogel zal je zeggen waar zij
woont.
En na die woorden klom oom Jurriaan in de bedstede. Maar Hendrik sliep niet.
En bij het ochtendgloren maakte hij zijn bundel en verliet de woning. Wat mijn oom
gevonden heeft, dacht hij, dat vind ik ook. Maar daar hij geen ervaring had wist hij
niet dat vreugde en liefde, gezien door Jurriaans ogen, verschillen moesten, al was
het nog zo weinig, van liefde en vreugde die hij wellicht zou zien. Ook was het hem
nog verborgen dat zelfs de schoonste deern heden en morgen niet dezelfde is als zij
gisteren was.
Hendrik liep de lange weg van zeven dagen tot hij aan de brug kwam, die hij
overging. En zoals zijn oom gezegd had, ontwaarde hij iets verder de herberg voor
zich. Hij vroeg de waard hem de wijn te schenken die zijn oom gedronken had. Oom
Jurriaan? vroeg de waard, wie is dat? Toch niet die dronken landloper? Maar toen
Hendrik hem zijn geld toonde, bracht de waard hem een drank die in het zonlicht
schitterde als karbonkel. Hendrik proefde en het was hem of hij al de zuring van de
velden in de mond had. Dat gaf geen vreugde. Eerst toen hij een andere wijn kreeg,
die smaakte als zoete appelen, dronk hij de beker leeg. Ook dit gaf geen vreugde,
want hij werd duizelig en hij waggelde. Daarna viel hij in slaap. Toen hij wakker
werd had hij het gevoel of iemand hem geslagen had. Dit was zijn eerste teleurstelling,
omdat hij nog niet wist dat hij in smaak verschilde van zijn oom.
Hij ging voort om het bos te zoeken. Het was een vlakte met veel woningen waar
hij kwam en daar hij vreesde verdwaald te zijn vroeg hij een oude man. Het bos? zei
die man verbaasd, hoe oud ben jij dan wel? Daar kan jij niets van weten, want het
bos stond hier meer dan veertig jaar geleden en die oom van jou is er zeker nooit
teruggeweest. Een mooi bos was het, maar nu is het een mooi dorp. Hendrik vroeg
hem ook naar de hupse deern Ulderike. De man keek hem weer lang aan voor hij
hem op meewarige toon antwoordde: Zo, kom je met een boodschap voor Ulderike.
Dan tref je het met mij, want er zijn nog maar weinig
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mensen die weten wie dat is. Een hupse deern, ja dat is wel het rechte woord. Een
knapper meid was er vroeger niet en je oom was niet de enige die het hoofd verloor.
Hij legde hem uit waar de woning lag en hij gaf hem de raad niet te lang bij
Ulderike in huis te blijven, want het zou onvoorzichtig zijn. Hendrik vond dit een
domme raad. Hoe kon hij ook, die smachtte naar de liefde, aan voorzichtigheid
denken? Niet slechts lang, maar eeuwig wilde hij bij haar zijn. En hoe meer hij haar
woning naderde, zo duidelijker zag hij haar bekoorlijkheden in zijn verbeelding. Wel
zag hij geen enkele bloem en hoorde hij geen enkele leeuwerik, maar toen hij daar
voor haar deur stond, klopte zijn hart zo hevig dat hij aan niets meer dacht, dat hij
bang werd en wel terug zou willen keren. Wie aarzelt niet op de drempel van de
zaligheid? Wie is er voor het aangezicht der liefde zeker van zijn recht? Zijn het niet
de dwazen die menen dat het geluk hun wacht?
Het verlangen voerde Hendrik tot de dwaasheid toen hij zijn hand ophief om aan
te kloppen. Er was geen antwoord. Hij klopte nogmaals. De deur bleef gesloten, maar
Hendrik, die al zijn jonge dagen naar de vrijster had gesmacht en wist dat zij in het
bereik was, liet zich niet ontmoedigen en bleef kloppen.
Toen sloeg met een ruk de deur wijd open. Een groot hoofd te midden van warrige
witte haren verrees voor hem, twee zwarte ogen, vurig omkringd, gloeiden hem
tegen. Ik wil Ulderike, de hupse deern, riep hij, ik moet haar vrijen! Zij is de
allerliefste!
De wilde ogen gingen even toe en het was of er een licht over de rimpels gleed.
Ulderike had nooit de roep des minnaars zo vol gehoord. Maar hij kwam te laat, meer
dan veertig jaren.
Twee vuisten naderden hem en toen de mond openging kwam daar geluid uit zo
ontzettend dat Hendrik deinsde. Ben jij de hupse deern? vroeg hij. Dat had ik niet
gedacht.
Hendrik was toen nog onervaren, maar hij leerde hier de les dat hij de vrijster niet
met de ogen van een ander moest zoeken. Beter nog, hij leerde dat gisteren niet zoals
heden is.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

59

De zelfmoordenaar
Er was eens een zelfmoordenaar die sedert hij een besef in zijn hoofd had niets liever
wenste dan een eind aan zijn bestaan te maken en die toch honderd jaar werd voor
hij daartoe kwam. Het klinkt als een paradox, maar men vergete niet dat een paradox
weleens een kern van een waarheid bevat. De tijd dat hij met de gedachte aan
zelfmoord leefde kan geschat worden op tachtig jaar. Wie ooit door zulk een gedachte
bezocht is - en hoeveel eerlijke mensen zijn dat niet? - kan enigszins begrijpen wat
hij leed, tachtig jaar van ongenoegen met zichzelf en met anderen, van twijfel,
neerslachtigheid, wanhoop en zelfverachting, het ergst van machteloosheid om de
daad te verrichten.
Hij werd geschapen met een overdreven geest, soms te groot en soms te klein,
soms te ruim en soms te nauw, maar nimmer in gepaste maat, en daaruit kwamen
van de aanvang al zijn moeiten. Op school kreeg hij van de één een pak slaag omdat
hij niet een enkele knikker wilde lenen, van de ander omdat hij al zijn knikkers had
weggesmeten. Zijn vader ranselde hem nu eens omdat hij te schaamteloos loog, dan
weer omdat hij al te hard de waarheid zei. Op zondag at hij een pond balletjes en op
maandag wilde hij er niet één. In de vakantie hoorde men zijn gebabbel tot vervelens
toe en zodra de school begon speelde hij voor stom. 's Morgens straalde zijn gezicht
zo vriendelijk dat elkeen hem aaide of op de schouder klopte en 's middags keek hij
zo zuur dat elkeen zich met weerzin van hem keerde. Het was niet zozeer de
veranderlijkheid die zijn karakter moeilijk voor de omgang maakte, maar het uiterste
waartoe die veranderlijkheid zich strekken kon.
Hij was een ijverig student, een blokker, zeiden zijn kornuiten, voor wie de leerstoel
klaarstond. Het ongeluk wilde dat zijn vader overleed en hem een fortuin naliet.
Arbeid en rijkdom gaan niet samen, zeide hij met zijn gewone overdrijving. Hij hield
van de arbeid, hij hield van de rijkdom, van beide zonder maat. Van die tijd aan had
hij vlagen van ijver, waarin hij drie-
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kwart van het etmaal werkte en vlagen van luiheid, waarin hij zelfs niet de moeite
nam zijn schoenen uit te doen.
Op zijn zestiende jaar werd hij verliefd op een knap meisje, dat hem wel mocht
en gaarne met hem wandelde, maar met een afwezige glimlach luisterde naar zijn
ontboezemingen. Twaalf jaar ouder zijnde voorzag zij, wegens zijn leeftijd, geen
huwelijk in naaste toekomst, en daarom behandelde zij hem als een onmondige, met
zulke uitdrukkingen als: Mijn beste kereltje. Op een dag, langs het veld wandelend
waar de koeien naar hem keken, sprak hij onverwachts: Het moet uit zijn. Zelfs al
zouden wij op staande voet kunnen trouwen, dan zou ik het nog niet willen en weet
je waarom? Omdat ik veel te veel van je houd. Zij vond dit een goede reden en
glimlachte terwijl hij wegliep.
Hij rende, tot hij plotseling stilstond voor een sloot met donker water dat hem
zonderling aantrok en een gevoel dat al dikwijls in zijn hart geweest was, zwol
overmatig aan. Hier kwam hem voor het eerst de noodlottige gedachte helder voor
de geest. Hij dacht dat hij te zwak zou zijn om de zware last van de liefde te blijven
dragen, misschien een maand, misschien wat langer; dat het leven immers ook
zinneloos zou zijn, gescheiden van het liefste meisje. Een sprong, een val voorover,
en hij had met alles afgedaan. In zijn hart schoot een vleugje van een gevoel dat hij
niet kende en dat hij ook nooit verstond, een gevoel wil soms zo vaag blijven dat
men het niet begrijpt. Het was of er een lachje voorbijging zoals hij misschien gezien
had in de tijd toen zijn moeder hem nog in de arm droeg. Dit voorkwam verdriet.
Want, toen hij zich na tachtig jaar van kant maakte was er niemand die zich dat
aantrok, maar nu was hij nog het zoontje van zijn moeder. Of het voor hemzelf beter
was kan niemand zeggen. Dit lachje, of wat het dan geweest was, werd in zijn
verbeelding een dunne schaduw, zoals de wijzer van een weegschaal heeft, en die
schaduw bewoog iets naar links, iets naar rechts, bleef toen stilstaan juist in het
midden. En hij zuchtte, en hij huilde, hij vond zichzelf een lafaard die nu al de ellende
maar moest verduren.
Hij voorzag de gevolgen van het ongedane. Morgen zou hij het meisje ontmoeten,
zij zou knikken, hij zou voor zich kijken. Na een poosje zou zij met een ander trouwen,
hij zou die man doodschieten. Hij zou zich dan ophangen, maar intussen was er al
die narigheid geweest.
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De gedachte, die hij op zijn zestiende jaar voor het eerst had, bleef soms lang weg,
maar keerde steeds terug. In de tijd, toen zijn kameraden hem een blokker noemden,
dook zij herhaaldelijk op, altijd onverwachts, ofschoon hij wel voelde dat zij haar
ogenblik wachtte om hem te overvallen. Terwijl hij las, gebogen over het boek, en
de moeilijke kennis in zijn hoofd nam, was er een ander deel van hem dat op deze
wijze dacht: Waar zal die kennis toe dienen? Advocaat, rechter, staatsman, wat ik er
ook mee doen zal kan een ander even goed, en is dat de moeite waard? Je houdt geen
zier van de kennis, je hebt er zelfs het land aan, je studeert alleen zo hard omdat je
bang bent dat die gedachte terugkeert, en beken maar dat het eigenlijk het beste is
er een eind aan te maken. Ja, studeer maar, doe maar of je het niet gehoord hebt,
maar ik zal het je blijven zeggen tot je het eindelijk doet. En terwijl hij doorging de
moeilijke stellingen en gevolgtrekkingen in zijn hoofd te nemen, bekende hij zichzelf
dat hij bang was en alleen om de vrees te onderdrukken hard studeerde. Dan zag hij
die dunne schaduw heen en weer bewegen tot zij haar rustpunt vond in het midden,
dan was de gedachte weer verdwenen en in plaats daarvan had hij het besef dat hij
geen jongen uit één stuk was, maar een lafaard die de sprong niet dorst te wagen.
Toen zijn vader hem het fortuin had nagelaten en hij zich bijwijlen onmatig aan
de luiheid overgaf, keerde de gedachte vaker en ook feller weer. Wanneer hij zich
verveelde, wanneer hij stijf werd van het liggen op de canapé, stond hij op en keek
voor het venster. Hij voelde dat hij daarheen gedreven werd door de gedachte die
dan begon: Kom, luilak, nietsnut, lafaard, een sprong en het is gedaan. Of ben je
bang voor duizeligheid? Het is maar een seconde, niet langer dan een ademhaling.
Wat aarzel je? Wat aan die kant is weet een ander immers ook niet, en eenmaal moet
je het toch weten, is het nu niet dan over een jaar of wat. Dan voelde hij iets achter
zich, hij wendde het hoofd en zag die schaduw langzaam slingeren. En hij zuchtte.
En hij dacht: Ja, een lafaard ben ik toch en heel erg. Ik ben abnormaal.
Ten dele had hij daar zeker gelijk in, want de zelfmoord in de daad is niet normaal,
maar of hij in de gedachte veel of weinig voorkomt weet men niet.
Hij ging wonen in een benedenhuis en daar ontdekte hij de gedachte dat de gaskraan
open kon blijven. De reuk van gas stond hem tegen, hij liet de loodgieter komen om
de leidingen
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na te zien. Toen dit gedaan was zag hij dat de kraan niettemin aan zijn wil van het
ogenblik onderworpen was, een gewoon ding dat open of dicht kon staan. Dat gaat
zo niet, zeide hij op een dag en ook toen weer bleek zijn onmatigheid in de beperking
van de keuze tussen het een of het ander, alsof er geen punten tussen waren; een van
tweeën, zeide hij, of het moet uit zijn, of ik moet iets hebben dat mij voorgoed ervan
afhoudt.
Hij ging uit, hij trad een café binnen en hij vroeg het meisje in het buffet of zij
zijn vrouw wilde zijn. Zij was een braaf, fatsoenlijk meisje, zij vond hem knap en
zij wilde graag getrouwd zijn. Binnenkort hield zij ook van hem, hetgeen haar
zachtaardigheid bewees.
Hoe kan men aan een mooie appel, blozend en glimmend, zien of zich erbinnen
een worm bevindt? Hoe kon die vrouw weten dat er in deze man iets knaagde, dat
ook voor haar de vreugde aan het leven bederven zou? Men liet soms een echtgenoot
voor het huwelijk onderzoeken, maar keurmeesters voor de ziel had men nog niet.
In de wittebroodsweken kwamen zij aan een blauw meer, waar zij gingen
spelevaren, lachend, gelukkig. Midden op het meer bemerkte zij dat hij ernstig werd,
of hij een pijn had die hij verzweeg. Wat heb je? vroeg zij. Hoofdpijn, zeide hij, maar
hij loog. Hij tuurde door het helder water, hij zag de bodem en de gedachte sprak:
Je bent verachtelijk. Alleen uit vrees heb je die vrouw genomen om je te beschermen,
van de eerste minuut heb je haar bedrogen en het geluk, dat zij misschien had kunnen
vinden, heb je vernietigd. Je kan het nog herstellen. Een sprong, daar lig je op de
bodem, en na wat zwarte kleren is zij het vergeten, en zij vindt een ander.
Maar zo was het niet. Daar zij nog jong was hield zij van hem. En hoewel hij niets
bemerkte van het licht in haar ogen, gleed er een lichtje ergens heen waar het die
dunne schaduw voortbracht. Die zag hij heftig slingeren, allengs minder, tot zij rust
vond in het evenwicht. Alweer gered, dacht hij, alweer veroordeeld tot verder strijd.
Zij woonden buiten aan een weg waar kleine villa's met wat tussenruimte naast
elkander stonden, ieder omgeven van een tuintje met een hekje. Soms liep hij 's
morgens om vijf uur al door het huis, soms lag hij 's middags nog in bed. Soms zat
hij met gekruiste armen, wekenlang, soms had hij een bevlieging
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voor een liefhebberij en maakte hij doosjes de hele dag, of zaagde hij lijstjes, of
fotografeerde hij iedereen, de meid, de melkboer, de bakkersknecht. Wanneer hij
zwijgend aan het eten zat dacht zijn vrouw dat hij misschien van een ander hield.
Maar hij luisterde naar de gedachte: Wat een bestaan is dat! Een volwassen man met
jongensspel. Dat alle anderen hetzelfde doen, een spelletje om door de lege tijd te
komen; dat de wereld niets dan een verlopen kermis is, waar nog maar in een enkele
tent bombarie klinkt, dat is voor jou geen reden om er je te vervelen als een afgedankte
muzikant. Koop een revolver, je weet wat je ermee moet doen.
Er werden kinderen geboren, die drukte brachten in huis, die al te hard huilden of
al te hard lachten. Met hun moeder speelden zij graag, omdat zij hen aankeek met
een open mond, voor hem waren zij bang, omdat hij donker keek, omdat zijn hand
koud was en zijn jas hard. Hij dacht: Die kleinen kunnen het niet helpen dat zij jou
voor vader hebben, een lanterfanter, een vod waar niemand iets aan heeft. Van jou
verwachten zij bescherming die niet eens jezelf beschermen kunt; leiding die zelf
geen weg weet in de wereld. Hoe eerder ze van je verlost zijn hoe beter voor ze. Dan
ging hij in het schuurtje en bekeek de revolver, die hij voor de landlopers gekocht
had; hij hield de patronen op zijn hand, benieuwd of zo'n stukje lood genoeg zou
zijn; hij beproefde de trekker; hij laadde. En dan twijfelde hij. Met een beweging
van de vinger was hij verlost van zichzelf en de kinderen hadden kans op een betere
beschermer. Maar was dat juist? Het metaal aan zijn voorhoofd kon wellicht meer
dan hem alleen onherroepelijk vernielen. Hij was nu eenmaal de vader die plichten
had, hij moest die plichten dan maar leren te vervullen zo het behoort, in plaats van
ze voor anderen te laten. Hij had niet opgemerkt dat een kinderhandje ergens heen
was gegaan en een duwtje had gegeven aan een weegschaal, hij zag alleen de dunne
schaduw heen en weer bewegen tot zij stilstond. Hij had het evenwicht terug en hij
spuwde op de grond of hijzelf daar lag.
Maar mettertijd kwam de gedachte vaker. Zijn vrouw sprak zo weinig mogelijk,
want zij kreeg geen antwoord, de kinderen zwegen wanneer hij in de kamer kwam.
Hij dronk een glaasje, misschien bracht dat de slechte luim voort, maar misschien
ook diende het om iets te verdrijven. Zijn vrouw werd grijs, zijn kinderen werden
groot zonder dat zij iets beseften van wat hij leed.
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Hoeveel keren had hij zelf voor die duisternis staan kijken toen zijn vrouw erdoor
ging, zacht zoals zij alles had gedaan? Hoeveel keren had hij zichzelf vervloekt om
zijn machteloosheid toen zijn kinderen, met tussenpozen van een jaar of wat, hun
moeder volgden?
Hij werd oud en grimmig, hij at alleen omdat de meid iets voor hem had klaargezet.
Hij wilde niet wachten en toch wachtte hij. Men noemde die krasse oude heer een
mensenhater, hem die nooit iemand dan zichzelf gehaat had. Onder de lamp gebogen
peinsde hij nog maar over één enkel ding, de dunne schaduw die hem zijn leven lang
had doen aarzelen. Aarzelen? dacht hij, tussen wat? Waanzin en verstand? Doen of
niet doen? Meer dan tachtig jaar heb je noch het een noch het ander kunnen doen,
en niets dan een schaduw van een wijzer hield je tussen wel of niet. Als je die schaduw
maar grijpen kon, dan was het gedaan.
Juist voor hij honderd jaar werd zag hij de schaduw nabij, duidelijker dan ooit.
Zij slingerde niet naar het midden tussen twee punten, zij stond niet rechtop, maar
lag waterpas. Zij verbrokkelde tot stukjes, die wegvielen. Hij strekte de hand en greep
er juist nog een. Hij hield de adem in en hij zeide tot zichzelf: Ik heb het land aan
jou en ik houd van jou, ik kijk jou aan tot in de eeuwigheden, mijn vijand en mijn
vriend. En toen die adem eindelijk uit hem ging was hij de laatste.
De dokter zeide dat het zo niet gebeurd kon zijn, maar dat was een man die alles
in de wereld met een opgeruimde blik aanschouwde.
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De allemansvrind
Het is eens gebeurd dat de mensen bijna konden geloven dat er onder hen iemand
bestond beter dan zij, al konden zij dat niet begrijpen. Zoals het geloof gewoonlijk
doet bleef het maar bij enkelen en de menigte zeide dat die man, die niet tot de vriend
en niet tot de vijand behoorde, geen overtuiging had, op zijn best beschouwd een
dwaas.
Men had de allemansvrind nooit anders gekend als een nietig mannetje wiens
leeftijd niet te schatten was, grijs gekleed, zonder kind of kraai, die met een glimlach
door het land ging en vriendelijk was met een ieder die hij tegenkwam. Dat hij door
het lot met harde slagen was getroffen wist niemand, want dat was gebeurd voor men
hem kende en hij sprak er nooit van. Aan zijn ogen, even argeloos als die van een
kleine jongen, was niet te zien dat zij in de zwartste ramp hadden gestaard. Toch
dacht hij iedere dag aan die tijd van ongeluk, maar het was dan een ander aan wie
hij dacht, een ander die toen geslagen was en in wanhoop had gelegen. Dat hijzelf
toen iets verloren had wist hij niet eens en daarom geloofde hij ook dat alleen een
ander een ongeluk kon overkomen. Behalve dit geloof en zijn vriendelijkheid viel
er nauwelijks iets van hem te noemen.
Zijn woning lag nog binnen de stadswal, door een boomgaard gescheiden van de
nieuwe burgerhuisjes, zij had één deur, één venster met een steil rood dak erboven
en één enkele kamer. Wanneer hij thuis was stond de deur open, zodat de buren hem
konden zien. Maar door de week was de deur gesloten, want Morgendrup, die reiziger
was in kramerijen, trok door het hele land en had weinig tijd voor zijn eigen huis.
Op zaterdag, voor hij er kwam, stond er altijd iemand voor de deur te wachten.
Soms vond hij in zijn kamer een vrouw bezig te stoffen of zijn aardappelen te schillen,
iemand uit deze of uit een verdere buurt, een bekende of een vreemde. Zodra hij
binnentrad, hoorde hij een zucht van verlichting en al dadelijk schenen de zorgen,
waarvan die vrouw hem vertelde, haar minder donker dan zij gedacht had.
Morgendrup, die zijn tas had
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neergezet om later uit te pakken, luisterde met aandacht of hij ze begrepen had voor
zij alles had gezegd. Gewoonlijk ging het dan op deze wijze dat die vrouw terwijl
zij vertelde een glimlach kreeg zoals hij. Jazeker, was het dan, je hebt gelijk. En hij
toonde dat hij meer van haar gedachten kende dan zij uitgesproken had. Maar kijk
eens, nu zal ik doen of ik jou ben en al je eigen klachten zeggen, en stel jij je dan in
de plaats van je man als hij moe thuiskomt. En dan begon hij te klagen of hij die
vrouw was. Eerst lachte zij, dan werd zij kribbig zoals haar man geweest was, dan
zweeg zij en dacht na. En zij hoorde Morgendrup praten zoals zij had moeten doen,
tot zij knikte en zeide: Je hebt gelijk, het kan niet van één kant komen.
De schoenlapper stond al aan de deur te wachten om zijn raad te vragen, de knecht
van de drogist om een pakje te halen dat hij had meegebracht, de werkster die hem
tien stuivers geleend geld terug kwam geven. Het bleef er druk van af en aan komende
mensen om dit en om dat, en hij kookte zijn pot terwijl hij de een na de ander te
woord stond, maar ook wanneer hij eindelijk stond te eten, zaten er nog rondom hem
die hem iets te vragen hadden.
En op de zondagmorgen zag men hem van de kerk komen van een stoet vergezeld.
De een vroeg hem in Luitendrecht en de ander in Lonthem een brief te bezorgen, de
een wilde iets van hem lenen, de ander wilde weten waar men het degelijkst
linnengoed kon krijgen. Maar dikwijls waren het mensen die in moeilijkheid
verkeerden met verwant of vriend en zijn hulp zochten om het geschil bij te leggen;
die zorg hadden over een onhandelbare zoon en geloofden dat hij eerder naar
Morgendrup zou luisteren; die voor de rechter moesten verschijnen en zich graag
zouden verzoenen met hun tegenpartij, maar niet wisten hoe. Morgendrup had voor
allen raad. Het waren geen wijsheden die hij hun vertelde, het waren gewone dingen
die een elk wel wist, maar waar niemand in het geval aan had gedacht of waar niemand
ooit naar gehandeld had. En van de rustdag kon hij weinig genieten. Op een ogenblik
kwam hij voor de deur staan en sprak de mensen toe: Met jullie praat ik wel de andere
week, ik moet nu naar de vrederechter en ik moet de gaarder nog spreken, vóór de
avonddienst. Maar wanneer hij terugkeerde in donker zag hij dat in zijn huis de kaars
was aangestoken en er zaten er nog een paar die maar even een woordje van hem
wilden. Dan moest
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hij na middernacht zijn tas met monsters schikken om bij het krieken van de dag op
reis te gaan.
Waar de postkoets stilhield scheen men te weten dat hij kwam, er wachtten weer
mensen die hem spreken wilden over hun onenigheden. Morgendrup trok er weer
op uit om vrede te stichten en waar hij aan de deur klopte, om een zaak bij te leggen
voor iemand die hij niet kende, werd hij met argwaan ontvangen, maar hij wenste
zo vriendelijk goedendag en hij knikte zo goedhartig, overtuigd dat men hem aan
zou horen en gelijk zou geven, dat men hem binnenliet en wanneer hij vertrok had
hij het gewonnen en tevens een vriend gekregen die iets van hem verlangde. Zo was
het in het hele land van het begin tot het einde van zijn reis. Tijd om aan de winkeliers
zijn waren aan te bieden had hij nauwelijks, want zij haalden hem in de huiskamer,
vertelden hun zorgen, vroegen raad en hulp, en wanneer hij opstond en over kopen
sprak, deden zij een kleine bestelling of zij hem een gunst bewezen.
En plotseling bemerkte Morgendrup dat men hem meer dan ooit nodig had. Niet
alleen de buren en de ambachtslieden legden hem hun geschillen voor, maar hij werd,
het eerst in zijn eigen stad, in de pastorie geroepen, waar men hem vroeg zijn invloed
aan te wenden om te voorkomen dat sommigen zich door zekere dwaalbegrippen
lieten misleiden. Hij begreep die dwalingen niet, maar hij beloofde de mensen te
waarschuwen.
Hij kwam bij de schoenlapper, die zijn werk neerlegde en sprak: Man, weet je wel
hoe groot ons verschil is met de Kerk? Ons zieleheil ligt in de weegschaal, hier de
verdoemenis en de hemel daar. Dwaling, zeg je? de dwaling is niet bij ons maar bij
de Kerk die de zonde niet meer begrijpt. Je bent braaf en je meent het goed, maar je
deed beter bij de schepenen aan te lopen, die verstokt zijn in de leer, stadgenoten,
buurtgenoten van jou en van mij, die hun ziel verkopen en morgen aan de duivel
vervallen. Hij legde Morgendrup de dwaalleer van de anderen uit, die haar niet
begreep maar, verschrikt door de gevaren die hen bedreigden, beloofde hen te
waarschuwen.
De schepen schonk hem een pint bier, lachte luidkeels en sprak: Als je Morgendrup
niet was gaf ik je een schop in plaats van een pint, maar je bent een beste man, alleen
erg onnozel. Kijk, met die oude mantel moet ik naar de kerk en weet je waarom?
Kreels de snijder wil niet voor mij werken omdat hij zegt
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dat ik afgoderij doe. Maar wij zullen die afvalligen wel krijgen, de schout zal ze wel
dwingen in de kerk te komen en de verderfelijke leer af te zweren, anders gaan zij
de stad uit en mogen zij buiten de poort verhongeren. Neen, man, geen genade, pas
zelf maar op dat je je niet laat verstrikken.
Hij liep zo gauw hij kon naar de snijder, waar hij tien vrienden met heftige woorden
om de tafel vond. Vrienden, sprak hij, laten wij verstandig praten. Van de leer heb
ik geen begrip, maar onze vaders waren vrienden, waarom zouden wij vijanden zijn?
Jullie zien een groot verschil in de anderen, de anderen zien het in jullie, en vraag je
mij, dan zeg ik dat ik alleen maar gewone mensen zie die niet veel verschillen, al
heeft de een dit gebrek en de ander dat. Als het hard tegen hard moet gaan wat gebeurt
er dan? Een van twee, of jullie of de kerksen uit de stad, of jullie of zij brodeloos, of
jullie vrouwen en kinderen in gebrek of de hunne. Dat zou toch niemand willen.
En wanneer hij in een andere stad kwam was het eender, want zoals gewoonlijk
na een tijd van rust werd de tijd weer roerig en maakte onenigheid onder de mensen,
die begonnen te twisten over de ene en de andere waarheid. En in de twisten griefden
zij elkander, een belediging lokte een ergere uit, een bedreiging werd redeloos
beantwoord, en mensen die, als zij met goede wil te zamen waren, elkaar begrepen
zouden hebben, werden nu verdeeld en zetten zich in partijen tegenover elkander.
Het waren de oneffenheden van de weg waarover het wiel van de tijd rolde met
gekraak en dat was een omwenteling.
Morgendrup vond dat alles veel ruwer ging dan het vorig jaar. In iedere stad waren
twee partijen die om beurten hem in hun midden namen, zijn mening vroegen en
erom lachten. En om beurten vaardigden zij hem af naar de andere partij om haar te
overtuigen van haar ongelijk. Maar hij zag gelijk en ongelijk in beide, hij wenste
alleen dat de een de fouten van de ander door de vingers zag en dat zij te zamen in
eendracht leefden. Morgendrup heeft geen karakter, riep er al een die ongeduldig
was naar handgemeen. Morgendrup wil twee heren dienen, riep een ander.
Morgendrup lijkt wel de hond die wegloopt met het been, fluisterde iemand.
Hij was een der eersten die nadeel had. Hier wierpen de kerksen de afvalligen
buiten de poort, daar had de tegengestelde partij de overhand, en geen van beide
kocht zijn waren. Maar hij
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achtte het niet, want hij was vervuld van groter zorg. Die buitengestoten waren
zwierven met vrouwen en kinderen langs de weg zonder brood of deken. Morgendrup
gaf wat hij had en liep snel naar hun partijgangers om hulp voor hen te halen, nu
voor de kerksen, dan voor de afvalligen. Wanneer hij kwam, zwaar beladen met pak
en zak, noemden zij hem hun redder, alleen vroegen zij waarom hij ook hun vijanden
hielp, sommigen spraken van valsheid en verraad. Morgendrup zeide: Wat ik verraad
is de vijandschap, zowel hier als ginds. Als ik dat niet deed was daar niet te eten en
hier ook niet.
De strijd brak uit over het hele land tot felle burgerkrijg, geen stad waar men geen
wapengekletter hoorde. Benden met trommels en vaandels trokken langs de wegen,
des nachts werd de lucht rood van wachtvuren. En overal zwierven vluchtelingen,
gewond en hongerig.
Het nietig mannetje scheen vleugels te hebben. Men zag hem in het Noorden
rennen met zakken op de schouders, men zag hem in het Zuiden dwars door de
belegeraars de stad in snellen. Hier had men gehoord, dat hij bij de bisschop om
genade voor de oproerlingen had gesmeekt, daar dat hij bij de aanvoerder gevangenen
had losgekregen. Hij had paspoorten van de ene zowel als van de andere partij en
hij werd hier zowel als daar als vriend ontvangen en omringd van de soldaten, die
bericht van hun verwanten vroegen. En wanneer hij vertelde, rustig en zacht, van de
vrouwen thuis, die de hemel baden, kwam op alle aangezichten dezelfde glimlach
die blonk op het aangezicht van Morgendrup.
De partijgangers heetten nu geen kerksen en afvalligen meer, zij streden nu beide
voor vrijheid en recht, waarvoor zij gereed waren zich op te offeren en de een noch
de ander telde het leven. Morgendrup, hoewel klein en tenger van gestalte, had geen
nietig voorkomen, want zijn ogen waren groot en verlicht en zijn stem had een luide
klank. Maar men begreep zijn woorden niet. Wanneer hij met de bevelhebbers sprak
over goede wil en wederzijds vertrouwen, antwoordden zij daverend over recht en
macht, en wanneer hij met de soldaten sprak over vergeving en samenwerking, hieven
zij kreten over vrijheid en verdelging aan.
De twee legers stonden voor de laatste strijd tegenover elkaar, de aanvallers op
de top van de berg, de verdedigers in hun ver-
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schansingen aan de voet. De lansen en de helmen van de stormende troep flikkerden,
zij deinsden voor een wolk van pijlen en verwarring sloeg de strijders uiteen. De
verdedigers rezen met hun hoge pieken, de grond werd vol van ijzeren gedaanten.
Halverwege de glooiing zwenkten de aanvallers, te zamen dringend om zich opnieuw
in het gewoel te storten.
Toen zagen zij de allemansvrind uit een brembos verschijnen met de armen
uitgebreid naar beide kanten. En van beide kanten flitsten de pijlen in een boog door
de lucht en midden in het geschitter zag men een groot gelaat, een glimlach van licht.
De aanvoerders traden voorwaarts en toen zij de allemansvrind, rood van zijn bloed
tussen de gele bloemen, met de pijlen rondom in de grond gestoken, hadden aangezien,
reikten zij elkaar de hand.
De strijd ging voort, tot hij, zoals alle strijd, was uitgestreden. Toen herinnerden
enkelen zich die glimlach van Morgendrup en vroegen of hij wel een gewoon mens
geweest kon zijn, die de vriend van allen was.
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De verzwonden beelden
Al in zijn eerste jeugd leerde hij van zijn vader, die steenhouwer was, meester in het
ambacht, de bekwaamste van het land, de aard van marmer en graniet en hardsteen,
van alle stenen. Dat was in de tijd toen de kathedraal bijna voltooid verrezen stond
in smetteloze blokken, met een toren zo hoog dat de kleine Goddevanck en andere
kinderen iedere morgen naar zijn trans keken, of die in de hemel ging. Alleen waren
hier en daar nog de stellingen bevestigd waar de gezellen aan de versiering werkten.
Het werd toen stil in de stad, want de bouwlieden waren elders heen gegaan, men
zag de ossewagens niet meer die gedurig binnen de poort plachten te komen met
balken en blokken en op de markt hoorde men nu alleen het beitelen en het kloppen
van kleine hamers. In de jaren dat Goddevanck opgroeide tot jongeling werd het zo
stil dat de stad soms verlaten scheen, want de mensen leefden met gefluister van
vrees voor het krijgsvolk, alleen op de markt ging geregeld het geluid van beitel en
hamer op steen, samen met het getjilp van de mussen.
De vader had zijn werkplaats nabij achter het klooster aan de rivier en ook
Goddevanck, vroeg in het ambacht genomen, werkte daar met de gezellen. Eens,
toen de oude kanunnik, die toezicht hield op de versiering, kwam kijken naar de
kroon van een nis, zag hij Goddevanck bezig met beitelen aan een vreemd menselijk
hoofd uit een groot blok. Hij maakte aanmerking, dat het redeloos was alleen een
hoofd voort te brengen, zelfs zonder te weten wat het moest voorstellen, maar toen
Goddevanck antwoordde dat hij, hoewel nog slechts leerling, zeker wist dat hij
eenmaal het schoonste beeld van de waarheid zou maken dat men denken kon, bezag
hij het proefstuk oplettend en hij gaf de vermaning voort te gaan zonder ooit te
vergeten wat de schoonste waarheid genoemd mocht worden voor alle mensen.
Dit eerste proefwerk, dat Goddevanck maakte, een vreemd vrouwengelaat met
gesloten ogen, werd nimmer teruggevonden; men dacht dat het blok gebruikt was
voor het metselwerk aan het gewelf onder het altaar. De jongen, die al aan het volgend
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stuk werkte, zocht er niet naar en sprak er ook niet over. Dat was eveneens een
menselijk hoofd, nu met de hals en de schouders helder uit de steen gerezen, met
ogen groot en wijd. Ofschoon zij het zonderling noemden, loofden de vader en de
gezellen het en zeiden dat Goddevanck zeker vroeg tot de meestergraad zou komen.
En toen de kanunnik het gezien had, liet hij hem bij zich komen om hem te
onderrichten in de geschiedenis, van de schepping der wereld tot heden, opdat hij
haar beter zou kennen dan de andere gezellen.
Hoewel alle proefstukken die hij tot dusver had gemaakt, verdwenen waren, naar
men dacht nu eens gebruikt om een holte te vullen, dan weer door een oudere gezel
voor ander werk, had Goddevanck, toen zijn vader stierf, de naam de schoonste
beelden te kunnen maken. Ieder der heren van het kapittel herinnerde zich iets van
zijn hand gezien te hebben dat hem getroffen had en het was zonderling dat geen
van hen kon zeggen wat het geweest was. De kanunnik wist niet meer of hij
Goddevancks eerste beeld werkelijk gezien had of ervan gedroomd had, en dat schreef
hij toe aan zijn ouderdom, maar wat hij zich herinnerde was een voorstelling van het
schoonste dat hij zou kunnen noemen. Daarom besloten de heren de jonge meester
het kostbaar werk op te dragen, de versiering van het portaal met beelden die de
geschiedenis moesten voorstellen van het begin der dagen tot de verlossing. Na vijftig
jaren stond het portaal nog even ledig als bij de aanvang en ook heden ziet men er
de hoge boog, maar geen enkel beeld.
Wel werden er beelden gemaakt, zo goed zelfs, dat volgens getuigenis uit die tijd
er geen betere in het land te vinden waren. Maar in het portaal werden zij nooit
geplaatst, gelijk algemeen geloofd werd wegens het strijdig oordeel zowel der
kerkheren onderling als der burgers van de stad. Later, toen men ze zich herinnerde,
sprak men er veel over en het scheen dat er evenveel verscheidenheid in de beelden
was geweest als er in de herinnering der mensen was, in hun vroegere waarneming
of huidige fantasie.
Het eerste beeld was dat van Adam, het toonbeeld van een man. Toen het voltooid
was werd het in het midden van de werkplaats gezet en op de zondag na de dienst
kwamen de bisschop met zijn gevolg, de regenten, de oversten van de stad. Met dit
beeld al begon de onenigheid onder hen die het aanschouw-

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

73
den, want wel bewonderden allen het, maar ook meenden allen in het gelaat een
gelijkenis te zien waarop een ieder had aan te merken. Sommigen herkenden er een
vriend in of een vijand, sommigen zichzelf, en al hadden de mensen, aan wie dit
gelaat deed denken, een hoge of een nederige neus, een milde of een bittere mond,
de volmaakte vormen aan het beeld verborgen een wezen dat dezen bewonderden,
genen verafschuwden. Goddevanck hoorde onbewogen naast zijn werk de meningen
aan. Ten slotte sprak de bisschop, die zeide dat het een schoner Adam was dan hij
zich wenste voor te stellen, want de eerste mens was immers niet volmaakt geweest,
en indien de meester van Adam al een wonder maakte, hoe zouden dan hierna de
beelden van de aartsvaders en profeten, ja, van de heiligen uit zijn hand voortkomen?
Hij beval het beeld te bewaren tot men de andere had gezien. Dagenlang redetwistte
men in de stad over de werkelijkheid en de verbeelding, maar een ieder gaf toe, dat
hij zich de eerste mens het liefst zo voorstelde als Goddevanck had gedaan.
Toen op een avond de meester naar de werkplaats ging om zijn beeld te
aanschouwen en de lantaarn langs de muren richtte, stond het daar niet, hij meende
dat de gezellen het hadden opgeborgen en hij vroeg er niet naar omdat zijn geest
vervuld was van het nieuwe werk.
Een jaar later werd dit ter bezichtiging gesteld, het beeld van Eva. Het wekte zo
veel bewondering, dat dagen achtereen ook de burgers en hun vrouwen kwamen en
Goddevanck vernam vele meningen. De een noemde het een beeltenis eerder van
een heilige dan van een zondige vrouw, de meesten echter, vooral de vrouwen, achtten
het niet mogelijk, dat de eerste moeder der mensen in zulke weelde van vormen
geschapen was en bovendien een raadsel van een lach op het gelaat droeg. Toch was
men het hierover eens, dat het beeld, van het ogenblik dat men ervoor stond, scheen
te leven. Binnenkort werd opgemerkt, dat vele jonge vrouwen diezelfde lach op het
gelaat hadden als die van de Eva van blauwe steen, zo merkwaardig, dat sommigen
vroegen of de meester een voorbeeld had nagebootst.
Ook dit werk moest op bevel bewaard worden. En weer was het een avond toen
Goddevanck met een lantaarn in de werkplaats kwam en de plek, waar de Eva gestaan
had, ledig vond. Hij riep een gezel, die verbaasd naast hem kwam staan, want kort
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voor Goddevanck binnentrad had hij het beeld daar gezien. Zij zochten en in de
bewaarplaats, met sleutel en grendel gesloten, vonden zij het bij de andere beelden.
Terwijl Goddevanck de lantaarn ophield naar het gelaat scheen het hem vreemd,
alsof hij het niet gemaakt had, want in de lach was een treurigheid die hij niet kende.
Hij sloot de deur en keerde daar niet terug.
En jaar op jaar, wanneer er een beeld voltooid was, kwam de bisschop met de
andere heren, de lof die zij Goddevanck gaven nam gedurig toe. Alleen maakte de
bisschop bij elk beeld dezelfde aanmerking, steeds nadrukkelijker, dat de gewrochten
van deze meester enerzijds levendig de werkelijkheid wedergaven gelijk iedere
sterveling haar waarnam, anderzijds een volmaaktheid toonden welke niet bestond,
hoezeer men er voor deze wereld op hopen mocht. Daarom herhaalde hij steeds de
beslissing dat de werken later op hun plaats gesteld zouden worden.
En jaar op jaar gebeurde het, met de beelden van aartsvaders, profeten, koningen,
dat Goddevanck wanneer hij de werkplaats verlaten had zijn jongste werk niet
terugzag en altijd geloofde hij dat het door de zorg der gezellen in veiligheid was
geborgen. Hij vroeg er niet naar want hij was vervuld van de schoonste beelden die
hij te maken had.
Hij had een witte baard toen de tijd daarvoor gekomen was, hij werkte van de
dageraad tot de nacht, stil in de stad.
Toen het beeld van de heilige geboorte vertoond werd, met de herders, de ezel en
de os, knielden de mensen die kwamen aanschouwen ervoor neder en er werd in de
stilte niets gehoord dan hier en daar een zucht. Het kind in de kribbe lag zonder
beweging, maar de aanschouwers keken ernaar of het ademde en aller ogen richtten
zich daar waar het heen staarde in de hoogte. De nieuwe bisschop sprak na het gebed
de geknielden toe, zeggend dat dit de voorstelling van de heilige geboorte was die
alle gelovigen hadden, indien zij deze voorstelling nimmer vergaten zou het leven
voor allen zalig zijn. Goddevanck, die aan zijn volgend beeld dacht, hoorde de
woorden niet. En toen hij volgens de gewoonte in de avond in de werkplaats kwam
was hij niet verbaasd de plek, waar de kribbe gestaan had, ledig te vinden.
Het werk ging gestadig voort, jarenlang. Andere oversten regeerden over de stad,
er zetelde een andere bisschop. Er kwam een tijd van nood, luid klonken de gebeden
en de klachten. Toen
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het bekend werd dat de meester op de Witte Donderdag zijn beeld van de kruisiging
vertoonde stonden er drommen voor de deur, wachtend in gelatenheid, maar wie
buitenkwamen hadden een glans op het gezicht. De predikheer, die op de paasmorgen
sprak noemde het werk van de meester de openbaring van het verhevenste dat in de
verbeelding van alle mensen leefde en hij bad dat een ieder dit tot zijn laatste dag
bij waken en bij dromen voor het oog mocht houden. Men zag de meester met het
hoofd in de gevouwen handen.
En toen hij die avond in de werkplaats kwam, waar de maan binnenscheen, en het
kruisbeeld niet zag, dacht hij dat hij het nooit gemaakt had, hij wuifde met de hand
een vaarwel. Maar vroeg in de morgen al liet hij het gaafste blok opstellen, hij nam
terstond passer en beitel en begon aan het beeld van de Verlosser opgestaan en gaande
in de tuin. Hij werkte jaren, want hij was nu langzaam, en buiten de werkplaats zag
niemand hem. Toen dit beeld voltooid was ging hij naar de bisschop en zeide hem
dat de voorstelling van de geschiedenis voor het portaal gereed was. Hij was zelf
niet aanwezig toen de bisschop kwam, hij moest van vermoeienis blijven liggen. Wel
vernam hij het oordeel: wat hij getoond had was de hoop der mensheid.
In de nacht stond hij op, nam de lantaarn en ging naar de werkplaats. Hij hief het
licht op naar het gelaat van het beeld van blauwe steen en hij zag dat het begon te
rijzen, allengs hoger rees, tot het licht op de borst viel, dan op de voeten. Hij hief de
lantaarn naar de zoldering, hij zag het beeld vaag uiteengaan en verzwinden, in een
glans die verflauwde.
Ofschoon Goddevanck het al begrepen had ging hij naar de zaal waar de andere
beelden bewaard stonden. Het was daar ledig, hij vond er geen enkel beeld.
Het portaal staat nog heden ledig en er wordt getwijfeld of de beelden ooit bestaan
hebben, die de mensen in die stad toch eenmaal zagen.
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De dwaze fortuin
Het geloof aan bovennatuurlijke wezens is veranderlijk. Heden ten dage zal geen
mens met gezond verstand aan Zeus geloven, zeker niet hem aanbidden of hem offers
brengen, ja, sommige die voor bijzonder verstandig doorgaan ontkennen zelfs dat
hij ooit bestaan heeft. Het geloof, dat de mensen van Griekenland hadden aan Zeus,
beweren zij, was niets dan een dwaling van hun geest, zij zagen dat ook zelf in toen
zij tot het ware geloof werden overtuigd. Men zou op deze wijze redenerend kunnen
zeggen dat het heelal nooit oneindig is geweest, omdat men immers thans daaromtrent
een andere beschouwing aanhangt. Men zou alle geloof voor fictie kunnen houden,
maar deze opvatting zou verderfelijk worden voor het verstand.
Eenvoudige lieden nemen echter gewoonweg aan dat de god van de Olympos en
zijn talrijke verwantschap een zekere macht uitoefenden over het leven der Grieken
en dat derhalve hun bestaan geleek op een werkelijk bestaan. Er kwam een tijd dat
die macht taande en die goden schimmen werden. Eerst ontstond bij de mensen de
ontevredenheid, dan de twijfel, dan de kritiek en het verzet, ten slotte de hoon en het
cynisme. Voor hun ogen veranderden die goden in mythische figuren. En toen de
wereld, van voorzienige leiders verlaten, een soort doolhof was geworden, waar
niemand kon weten hoeveel kansen op voorspoed hem beschoren waren, hoeveel op
tegenspoed, meende men dat er een godheid moest zijn die welslagen en falen
bestuurde, men zocht en men vond haar, Fortuna, aan wie men thans de offers
behoorde te brengen. Hoewel niemand dit wezen werkelijk had aanschouwd, meende
men dat het van goddelijke oorsprong was, immers daar het beschikte zonder naar
de wil der mensen te vragen; dat het wegens zijn onberekenbare grilligheid tot het
vrouwelijk geslacht behoorde; dat het blind moest zijn, want het zag niet waar voorof tegenspoed als verdiend loon gebracht moest worden. Een deel van het toeval,
waarover tot dusver echte godendochters beschikten, werd verheven tot de rang van
godin, meer bemind dan welke ook uit het verleden, omdat men
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van haar alleen dat geluk verwachtte waar men meer prijs op stelde dan op ieder
ander. Wat was de waarde van het recht, van de liefde, van de kennis vergeleken bij
die van de rijkdom? Zelfs de onnozelen begrepen dat een gave, die geteld en gemeten
kon worden, de mens in staat stelde meer te zijn dan zijn buurman en voortaan was
het dit dat allen, onnozelen en vernuftigen, het meest begeerden. Toen de goden in
hun schimmenoord van deze vergissing vernamen lachten zij dat het heelal ervan
dreunde. Wie was dat toeval, thans aangebeden, en wat het geluk dat het schonk?
Een sloofje van de Olympos dat de vuilnis placht weg te ruimen.
Oprecht bleef het geloof aan Fortuna ook niet lang. Het eerst twijfelden zij, die
haar tevergeefs aanbaden, aan haar goddelijkheid, dan degenen, die door bittere
ondervinding de waarde van haar gaven beseften. Wel deden zij nog buiging en
knieval, omdat zij nu eenmaal de eerbied voor de rijkdom niet konden wegwerpen,
maar het gebeurde in het verborgen en wanneer zij van Fortuna spraken was het
schertsenderwijze, alsof eigenlijk niemand werkelijk aan haar geloofde. Het werd
een soort bijgeloof. Hier en daar komt het tegenwoordig nog voor, want de sporen
van het geloof der voorvaderen werden door vele geslachten meegedragen, zij het
ook zonder besef. Spreek met een bezadigd, beginselvast man over de lukvrouw
Fortuna, en hij zal de schouders ophalen zoals over beuzelarij of verzinsel, maar zit
hij met zijn kinderen aan het ganzenbord en komt hij daarbij in het gevang, dan
ontvalt hem wel de uitroep: De fortuin is mij niet gunstig gezind. Het bijgeloof van
zijn overgrootvader sluimert nog in de duisternissen van zijn ziel. En hoevelen zijn
er niet, die, voor zij naar de beurs of naar de speelzaal gaan, een geheimzinnige
handeling verrichten, door niemand gezien, als het ware een schietgebedje tot de
schenkster van het welslagen? Als het geloof het kan bewijzen, zou men zeggen dat
Fortuna nog bestaat.
Men heeft van haar veel merkwaardigs verteld, men heeft haar ook duizenderlei
grilligheden toegeschreven. De verbeelding stelde haar voor met verschillende
symbolische voorwerpen, een hoorn des overvloeds, een stuurrad, een wiel, een bal.
De hoorn waaruit haar gaven stortten, hield zij slechts voor de zeldzame uitverkorenen,
met het stuurrad leidde zij de menigte naar de dwaasheid. Haar wiel toonde dat haar
geschenken niet blijven,
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haar bal, dat zij met het mensdom speelde. Men noemde haar grillig, maar men zou
beter van haar vindingrijkheid kunnen spreken. Zoals het iedere intelligente speler
gaat, verveelde een spel haar zodra zij de kansen in de daarvoor bepaalde ruimte
begreep en zij had zo veel fantasie, dat zij dan dadelijk een ander kon bedenken. Een
volledig relaas van de streken, aardige en boze, die zij in de loop der tijden met de
stervelingen uitgehaald heeft, zou de grootste bibliotheek vullen en zeker een
onuitputtelijke bron van lering zijn. Soms bedacht zij dingen, zo buitensporig, zo
ongerijmd, dat zelfs de goden ze niet begrepen en zich afvroegen of Fortuna, zoals
sommige van haar voorspeld hadden, eindelijk waanzinnig was geworden.
Eens kreeg zij een zeer zonderling idee. Zij had bij toeval geluisterd naar de
stemmen der mensen, zij had gehoord dat sommige meenden dat zij bij de geboorte
niet verschilden en dat het dus onbillijk was dat de een met rijkdom werd overladen
en in vettigheid kon leven, terwijl de ander zijn leven lang mager moest blijven
ondanks al het zweet voor het dagelijks brood. Zij noemden dit onrecht. Toen zij
erover nadacht, meende Fortuna dat er in die klachten wel enige waarheid kon
schuilen, hoewel zij van recht of onrecht geen begrip had. Zij ging verder, zij vond
dat het niet zo mocht blijven en dat haar gaven gelijkelijk verdeeld behoorden te
worden, rijkdom voor een iegelijk op zijn tijd. Het was een dwaze gedachte, maar
de oudere goden verwonderden zich niet, want zij kenden haar grenzeloze fantasie.
Eigenlijk ging die goden het lot der mensen niet meer aan en hadden zij dus
onverschillig kunnen blijven toen zij zagen dat Fortuna aanstalte maakte een nieuwe
gril ten uitvoer te brengen. Na beraadslaging echter kwamen zij tot de slotsom dat
hier meer dan het luttele mensenlot in de waagschaal werd gelegd. Wat kon het
gevolg zijn indien het beginsel van gelijke verdeling niet alleen van rijkdom, hetzij
in de vorm van stukken der aarde, hetzij in die van delfstoffen, maar ook van alle
stoffen, uitgestrekt werd buiten deze aarde, ja, tot het heelal? Een andere wereldorde
immers dan tot heden bekend was en daarvoor zouden nieuwe wetten verzonnen of
ontdekt moeten worden. De wijzeren echter, gelijk gezegd, verontrustten zich niet,
zij zeiden slechts: Laat haar begaan, het loopt toch wel mis.
Fortuna maakte een globe ongeveer zo groot als volgens haar mening de aarde
was en zij ontwierp een mat die zij daaronder
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wilde leggen. Deze mat kan men zich voorstellen als een dambord, in vakjes verdeeld,
één voor ieder mens. Daar ieder mens gehoorzamen moest aan zekere wetten van
komen en gaan kon het aantal vakjes en bijgevolg de afmeting van de mat niet
bestendig zijn. Iedere seconde zag Fortuna een zwarte hand die een van de vakjes
wegveegde, dikwijls nog voor zij er een gave had kunnen nederwerpen, en iedere
seconde ook zag zij een witte hand die ergens een schoon vakje plaatste voor een
pasgeborene. Het was dus, als men het zich kan voorstellen, een mat die gedurig hier
wat inkromp, daar wat uitdijde en geen ogenblik dezelfde gedaante had.
Toen duwde zij de globe, die zo licht was als een zeepbel, boven het midden van
de mat, zo dat zij deze niet raakte, maar er gemakkelijk over dreef op een soort ether,
en zij ging daarop staan. Door de zwaarte van de hoorn des overvloeds, die zij op de
linkerarm droeg, kostte het haar in het begin enige moeite zich in evenwicht te houden
op het bewegelijk ding. De globe rolde onder haar voeten zo vlug dat zij soms vele
vakjes voorbijging voor zij iets daarop kon strooien. Dikwijls vielen er twee, drie
gaven boven elkaar op hetzelfde vakje, terwijl de nabijgelegen vakjes ledig bleven.
Zij begreep daarvan de reden niet. Het scheen haar soms of de lijn tussen het punt
waar zij stond en het punt in het midden van een vakje niet recht was. Misschien lag
hierin de reden dat zij niet juist kon mikken. Ofschoon zij zich zeer inspande en
scherp richtte voor zij een gave wierp, kwam deze zo dikwijls op een ander vakje
terecht, dat zij begon te twijfelen of niet al haar goedbedoelde pogingen tot gelijke
verdeling door een toeval werden beheerst, het haar vanouds bekende toeval. Zij
ging zitten en nam de situatie op om dit geval te begrijpen, want, zeide zij bij zichzelf,
zodra ik het begrijp is het toeval weg en dan beheers ik de val van mijn gaven. En
zij rekende en zij giste. Misschien, dacht zij, is de lijn tussen hier en daar wel recht
op het ogenblik dat ik strooi, maar is het punt waarop mijn gave moest vallen van
plaats veranderd in de tijd daartussen. Misschien is er gedurig verschil van plaats
voor alle punten als de tijd niet even stil wil staan.
Intussen, terwijl zij peinsde, ging niet alleen de tijd, maar bewoog ook de globe
waarop zij zat, hetzij door de ether, hetzij door haar eigen adem, en uit de hoorn, die
zij naast haar had gelegd, stroomden gedurig de gaven neder. Hier lagen bergen
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goud, ginder heuvels zilver, maar het grootste deel van de mat geleek een woestenij
van zand. Fortuna, die ook eigenzinnig was, sprong op en zij trappelde haastig, zodat
haar globe in razende vaart van het ene einde naar het ander rolde. En onderwijl
strooide zij handenvol rond, menend dat op deze wijze tenminste een groter aantal
vakjes haar gaven ontvangen zouden. Door de hevige schommelingen van de globe
woei er een stormwind over de mat. Toen Fortuna nederschouwde, zag zij dat op
een paar vakjes haar gaven hoog opgestapeld lagen, de mensen die er woonden
daaronder bedolven, en verder was de mat een kale vlakte, vanwaar oorverdovend
gevloek en gekerm opsteeg.
Het is vreemd, dacht Fortuna. Ik had het toch goed bedoeld, ik wilde overal gelijk
verdelen, maar het schijnt dat zekere machten het anders willen. Ik zal het nog eens
proberen en dan een beter voertuig gebruiken dan een globe. Tot zolang zal ik maar
lukraak strooien, de mensen moeten zelf maar zien wat ze kunnen opvangen. Het is
billijk dat zij ook van hun kant wat meer hun best doen.
Zie, zeiden de oudere goden in de verte, die malle meid is van deze dwaasheid
genezen. Wie weet, of zij een andere keer niet nog maller wordt en hoe haar gaven
dan vallen is niet te voorzien. Misschien wil geen mens ze dan nog ontvangen.
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De ideeën van Duimelot
Er woonde vroeger boven in het huis aan de hoek van de Rundermarkt en het grachtje
een oude man die wegens de kleinheid van zijn gestalte Duimelot genoemd werd.
In zijn jeugd was het een spotnaam geweest, maar toen hij grijze haren had sprak
men die met genegenheid en dikwijls met bewondering uit. Ofschoon de natuur hem
met kleine maten had geschapen, althans vergeleken bij de andere mensen in de stad,
had zij het sierlijk en met overleg gedaan, geen enkel deel van het lichaam buiten de
schaal. Bovenmatig en al te kwistig was zij alleen geweest met haar gave voor het
verstand. Men ziet het dikwijls, dat kleine mensen meer vernuft en menigmaal ook
meer wijsheid dan grote hebben. Het is of de natuur bij haar werk plotseling ontdekte
dat zij niet gedacht had aan de omgeving waarin haar creatuur geplaatst zou worden
en, om het evenwicht te herstellen, het innerlijk rijker stoffeerde dan zij gewoonlijk
doet, zodat de gestalte, ondanks de kleinheid, een waardige plaats kon innemen. Men
luistere in de raadszalen, waar de wijzen des lands vergaderen, en zie de sprekers
aan, men zal waarnemen dat de rechte woorden, rustig en zeker gesproken, in vele
gevallen van de kleine mannen komen. Men zij ook voorzichtig zich aan een
twistgesprek te wagen met een klein mens, hetzij man hetzij vrouw, want gewoonlijk
ontmoet men een vaardige geestigheid.
Duimelot, die op de oude dag zijn beroep niet meer uitoefende, kon zich vrijelijk
overgeven aan zijn eigenaardige fantasie. Hij was verzot op verhalen, maar zij moesten
buitenissig zijn, het liefst paradoxaal, verhalen die de alledaagse maat te buiten
gingen. Wanneer hij vernam van iemand, die van verre reizen was teruggekeerd,
bezocht hij hem en ondervroeg hem op schrandere wijze, zodat hij zelfs uit de mond
van de domme of de onverschillige reiziger een merkwaardigheid wist te winnen. In
het onderhoud met verstandigen of geleerden, die zijn belangstelling naar waarde
schatten, ontstonden levendige gesprekken, fonkelend van verbeelding, ver afgedwaald
van het oorspronkelijk onderwerp, want Duimelot vergastte een ieder, die er prijs
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op stelde, op zijn eigen ideeën en fantasieën, zinneloos voor sommigen, voor anderen
zinrijk.
Twee vermaarde heren, een dierkundige en een zielkundige, kwamen eens in de
stad en werden uitgenodigd bij Duimelot. Zij zaten bij hem in de hoge kamer aan
het venster, vertellend van hun wederwaardigheden in Afrika. Daar hadden zij jaren
doorgebracht in de studie van de gorilla. Met geduld en wetenschap waren zij erin
geslaagd een fraai exemplaar van dit apengeslacht op te voeden zodat hij, evenals
de mens, in staat was werktuig te gebruiken en over de taal beschikte, zij het ook in
bescheiden mate.
Het is merkwaardig, zeide Duimelot, waar zal de grens zijn? Ja, mijnheer, sprak
een der heren, merkwaardig. Het experiment bewijst de mogelijkheid dat de dieren
leren wat de mensen kunnen, althans de zoogdieren. Maar daar ligt, dunkt ons, de
grens van de mogelijkheid. Van het weekdier kan men geen spraak verwachten. Waar
geen orgaan is kan geen functie zijn. De grens is door de natuur gesteld. Een vis
kunnen wij niet gelijk maken aan een mens, een mens niet aan een bovennatuurlijk
wezen, als u daaraan geloven mocht.
Zeker geloof ik daaraan, antwoordde Duimelot, daarom juist ben ik nieuwsgierig
naar de grens. Met de grens bedoel ik de grens van uw kennis en van uw werk, niet
van de loop der gebeurtenissen, waarvan uw experiment er één is. Gij weet het, men
kan enerzijds beweren dat er aan de kennis een grens moet zijn, anderzijds evengoed
dat de kennis geen grenzen mag aanvaarden. Wie zulke dingen als eindeloosheid of
bovennatuurlijkheid wil doorgronden en daartoe ook met voldoende verstand begaafd
is, mag zich niet laten weerhouden door het begrip grens. Dit is theorie. De practicus,
die de spanne van zijn bestaan overziet en van een bepaalde tijd zaad, groei, vrucht
wenst te aanschouwen, stelt zich tevreden met een maat van kennis, een maat van
werk, hetzij groot, hetzij klein. Heb ik u begrepen, mijnheren?
Wij zijn praktisch, als u het zo noemen wil, mijnheer Duimelot.
Laat ik u dan zeggen dat ik het niet aardig van u vind, dat gij aan de kwallen en
de infusiebeestjes de mogelijkheid ontzegt om te leren praten en met de breipen om
te gaan. Het is maar een gevoel, misschien sentimenteel. Dat is ook de hoop die ik
op de
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toekomst heb gevestigd. Ik heb de hoop dat mettertijd alle creaturen, niet alleen de
gorilla's en de nijlpaarden, ook de lieveheershaantjes en de kapelletjes leren zingen
en gedichten maken. Wat een paradijs doet zich voor ons open! Heel de aarde een
lofzang zingend met miljoenen sopranen en tenoren, alten, baritons en bassen, wie
weet hoeveel meer schakering van stemgeluid.
Het verbaast ons, zeide een der heren, zulke grote gedachten uit zo'n kleine mond
te horen.
Ik doe mijn best de mond klein te houden. Groot en klein? vroeg Duimelot, ik heb
daar zo lang over gedacht dat ik er niets meer van weet, behalve dat het woorden
zijn. Laat ik op mijn beurt u iets vertellen, over Klein Duimpje, iets dat gij van uw
kindermeisjes misschien niet gehoord hebt. Hoe oud Klein Duimpje is zou de knapste
niet kunnen zeggen, mogelijk was hij er al voor de wereld. Iemand, die zo oud is,
moet begrijpelijkerwijs een geschiedenis hebben waar geen boek groot genoeg voor
is, ik weet er dan ook maar een heel klein gedeelte van.
Nadat de aarde uit de baaierd was voortgekomen, in de eeuwen toen er niets dan
water bestond, was Klein Duimpje natuurlijk een zeeman. Dus had hij ook een schip,
laat ons zeggen van zeewier gevlochten. Een ieder die bestaat, heeft een taak, hetzij
dit, hetzij dat. En zo had Klein Duimpje tot taak de zee te meten. Men zou van zo'n
schrander knaapje verwacht hebben dat hij het op zo'n schrandere wijze deed. Hij
nam een stokje, dat zijn hand omvatten kon, stak het in de zee, hief het op en liet dan
de droppel, die eraan hing, weer vallen in de zee. En zo deed hij al de tijd voor de
aarde uit de wateren verrees. Hij dacht: De zee is groot, maar eens is zij klein geweest,
want al wat groot is, is klein begonnen. De droppel is het begin. Ken ik de droppel,
dan ken ik ook de grootheid van de zee. Wie rekenen geleerd heeft zal misschien
zeggen dat hij zich vergissen moest en dat hij dikwijls dezelfde droppel opnam. Maar
Duimpje telde niet, hij mat en deed dat zoals iemand van zijn postuur doen kon. Zo
groot de droppel is, dacht hij, zo groot is de zee. Alweer zal de rekenaar misschien
zeggen dat de zee groot geworden was terwijl de droppel klein bleef. Of Duimpje
gelijk had weet ik niet, toen hij dacht: De zee is groot geworden door klein te worden.
Want ik heb gehoord dat Brahma een andere manier had om de oceaan te meten. Hij
voer op een lotusblad met de ogen toe en liet de gedachte stilstaan.
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Gij hebt wel gehoord dat Klein Duimpje later ook tot taak kreeg de sterren te lezen
omdat Uranus eens meer wilde weten dan dat hij ze aan de hemel had gezet. Duimpje
was daarvoor het best geschikt omdat hij het nietigste sterretje niet over het hoofd
zag, zoals de mensen die zelfs planeten vlakbij niet onderscheiden konden. Toen hij
antwoord bracht zeide hij: Op de kleinste ster staat zus en zo geschreven, op de
grootste zus en zo, alles eender want de grote wordt klein en de kleine wordt groot.
Dit antwoord mishaagde Uranus, die zelf zeer groot meende te zijn, hij werd woedend
en dreigde Duimpje te verslinden. Duimpje antwoordde: Het geeft u niets, er komt
een dag dat ik u kan verslinden.
Natuurlijk groeide hij zoals alles groeit. De heren weten beter dan ik dat de hoogste
boom eens een zaadje was dat men op de hand kon houden. In die oeroude tijden,
waarvan ons zo weinig bekend is, moet hij heel klein geweest zijn, want in de periode,
toen wij weer van hem hoorden, was hij nog maar een duim lang, zoals het lied ons
duidelijk mededeelt: dan ik dat de hoogste boom eens een zaadje was dat men op de
hand kon houden. In die oeroude tijden, waarvan ons zo weinig bekend is, moet hij
heel klein geweest zijn, want in de periode, toen wij weer van hem hoorden, was hij
nog maar een duim lang, zoals het lied ons duidelijk mededeelt:
In Arthur's court Tom Thumb did live
A man of mickle might,
The best of all the Table Round
And eke a doughty knight,
His stature but an inch in height.

Gij hoort het: een geduchte ridder wordt hij hier genoemd, de beste van allen aan de
tafelronde. Dat wil wat zeggen, beter dan Gawan, beter dan Lancelot. Denkt gij dat
de koning geen goede reden had om hem tot het genootschap van de tafelronde toe
te laten? Hij was een der drie raadsheren en dikwijls gaven zijn woorden de koning
groter overwinning dan de zwaarden van de andere ridders. Bijvoorbeeld noem ik u
de strijd met de Halve Man. Dikwijls ontmoette de koning dit griezelig monster in
het bos. Eerst verscheen het hem als een dartel jongetje dat zich over de krullen liet
strelen, maar zodra hij merkte dat de koning behagen in hem schepte, veranderde hij
in de afschuwelijke gestalte van een halve man, die hem tartte: Ik ben de Gewoonte,
vecht met mij als gij kunt. En altijd ontweek de koning hem en steeds groeide de
verschijning van een klein jongetje tot een groter en groter monster. De koning wist
niet hoe hij zich van
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hem bevrijden moest en vroeg Klein Duimpje raad. Hij zeide: De strijd tegen een
monster is groot en kost bloed, de strijd tegen een jongetje valt u licht. Doe grote
dingen wanneer ze nog klein zijn. En lange tijd werd de koning niet door die halve
man gekweld omdat hij hem dadelijk verjoeg, tot hij later, toen hij zwak van zin
werd, de raad van Klein Duimpje vergat. Toen werd hij klein, nog kleiner dan zijn
raadsheer.
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen van dat doorluchte ventje, maar ik vrees
dat gij er weinig uit zoudt leren, want gij zijt wijzer dan hij, die tegenwoordig maar
de guit speelt in de kinderkamer, veel wijzer dan zijn naamgenoot Duimelot, die zijn
behagen zoekt in verzinsels. Wat gij voor de gorilla hebt gedaan, mijnheren, is een
daad. Voorlopig een geringe daad, gij zult het erkennen, want als het spreken en het
werken tot die ene gorilla beperkt bleven, zou uw moeite spoedig vergeten zijn. Maar
ik heb een goede hoop dat uw daad zal groeien en dat binnenkort alle gorilla's kunnen
spreken en werken. Dan, wanneer de wereld vol is van een nieuw geslacht, zal men
u eren omdat gij gedaan hebt volgens de woorden van Klein Duimpje, een grote daad
toen zij nog klein was. Misschien gedenkt de nakomeling ook hem. Tegenwoordig
zien weinig mensen hem want hij is maar klein. Wij zijn het erover eens dat dit ook
het beste voor hem is.
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De Kampioenen
Toen onlangs de onvergelijkelijke Mr. Jay op zijn doorreis enige uren hier te lande
vertoefde, deelde hij zijn vrienden een van zijn nieuwste plannen mede. Al mag het
buitensporig schijnen, misschien zelfs ongelooflijk, zoals alles wat van hem afkomstig
is, men zal er eerlang meer van horen, want wie hem kent weet, dat Mr. Jay al wat
er in zijn brein ontstaat steeds ook verwezenlijkt. Reeds in zijn jonge jaren heeft men
hem een man genoemd die een paar eeuwen te vroeg geboren is en dit als lof bedoeld.
Toch zijn er nog altijd mensen, die hem niet naar zijn waarde schatten en slechts een
fantast in hem zien, een soort afstammeling van baron Münchhausen. Een fantast is
hij, dat geeft hij zelf toe, het oog dat hem tot de verbeelding is geschonken ontwaart
diepten, hoogten, ruimten, die de gewone man altijd verborgen zullen blijven. Een
zijner talrijke vrienden heeft hij eens toevertrouwd, dat hij niet slaapt, maar des nachts
in halfwakende toestand in verbijsterende vergezichten staart. Daar nu deze
hallucinaire gave bij hem verenigd is met een fenomenaal vormingsvermogen, was
hij al vroeg in staat ontwerpen uit te voeren, die door hun vermetelheid hem
rangschikken bij de grootsten van alle tijden. Men kan betwijfelen of hij zijn gaven
niet op heilzamer wijze ten bate der mensheid had kunnen aanwenden, want er kan
niet ontkend worden, dat zijn fantastische scheppingen niets hebben voortgebracht
dat hoger staat dan een bewonderenswaardig spel, een verlustiging van een ogenblik.
Wie zulke aanmerking maakt vergeet echter dat men iedere arbeid, hetzij tot nut,
hetzij tot vermaak, niet alleen naar het wezen moet beoordelen, maar ook naar de
hoedanigheid. Een groot speler kan meer zijn voor de beschaving dan een middelmatig
ambachtsman. Het is waar dat een groot speler, zijn gave gebruikend voor een
ambacht, wellicht nog groter kan zijn, maar zeker is dat niet en in elk geval blijft
deze veronderstelling binnen het gebied der speculatie.
Met hoeveel ondernemingen heeft Mr. Jay in minstens twee werelddelen nu al
minstens twee geslachten verbaasd en in
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vervoering gebracht. Vele daarvan zijn weer vergeten, maar gaat het zo niet met
menig ander groots gewrocht? Wie weet nog de zeven wonderen te noemen?
Keizerrijken, beschavingen zijn gevallen en zouden de speelse voortbrengselen van
een gewoon burger minder vergankelijk zijn? Er zullen heden nog maar weinig
mensen zijn die kunnen spreken van het tienduizendhoofdig zangkoor dat Mr. Jay,
ten koste van veel geld en onnoemelijke inspanning, te zamen bracht, oefende, wie
weet hoe lang, en leidde om ter gelegenheid van zijn huwelijk met de eerste Mrs.
Jay, die zeer muzikaal heette te zijn, deze dame met het bruidslied te huldigen. Hier
bleek, gelijk bij alles wat hij ondernam, zijn voorliefde voor superlatieve getallen en
volumina, die hij op meesterlijke wijze wist te kneden en hanteren naar zijn fantasie.
Een koen inzicht, een vorstelijke hand, een onovertrefbaar talent van organisatie en
een toewijding tot het uiterste hebben hem in staat gesteld dingen te verrichten die
verre buiten het gewone gaan en mag dan bijna alles wat hij voortbracht gelijk de
droom van een seconde tot lucht zijn wedergekeerd, het heeft toch eenmaal werkelijk
bestaan.
In de zaal van het Grand Empire, waar hij ons onthaalde op zijn ongeëvenaarde
havannasigaren, vertelde hij van het nieuwe plan, soms stilstaande met de vuisten
op de tafel, maar meestal van de een naar de ander lopende, omdat hij altijd tot
beweging wordt gedreven en zonder klassieke gebaren niet spreken kan.
Jullie weten verbazend goed, zeide hij, dat ik noch het voordeel nastreef, noch de
roem, omdat ik wat rijkdom betreft naar niemand hoef op te zien en de naam Jeremiah
Jay een universele klank heeft. Als de geest op mij daalt en mij de eindeloze
vergezichten openbaart, kan ik het niet laten grote dingen te doen. Ik kan het niet
helpen dat ik zie in afmetingen onnoemelijke malen groter dan de afmetingen die de
nuchterlingen zien, ik kan het niet helpen, dat ik doe op veel groter schaal dan ik zie.
Nu moeten jullie horen van het nieuwe Kampioenen Plan.
Op een nacht van augustus, toen ik mij buitengewoon neerslachtig voelde na de
algemeen bekende successen, herinnerde ik mij plotseling dat ik op mijn zestiende
jaar een razend liefhebber van de sport ben geweest. Toentertijde stond de sport nog
in haar kinderschoenen. De kinderen knikkerden, de halfwas jongens roeiden wat of
speelden cricket op de zomerdag, maar voor ernstige mensen bestond er niet anders
dan de jacht en het
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biljart. Wel hadden wij whist, triktrak, domino, dobbelstenen, maar dergelijk spel
gold niet als sport, en het schaakspel had nog niet die ontzagwekkende ontwikkeling
bereikt, die het recht geeft op de naam van denksport, evenmin als het hengelen, dat
heden een geduldsport mag heten. Wij, jongelui die naar het einde der horizonnen
dorstten, hadden meer nodig dan kleinwild schieten en ballen stoten. De natuurdrift
joeg ons voort naar woeste avonturen, waar men met het leven speelt. En zo, alleen
om aan die drift te voldoen, meldde ik mij aan als factotum bij Pawnee Bill, de eerste
die van het circus een vertoning in grootse stijl maakte, met tachtig olifanten, om
maar wat te noemen. Pawnee stelde ongehoorde eisen. Ik hoef daar niet over te praten,
jullie grootvaders wisten al, dat er bij Pawnee alleen kampioenen optraden en daarvan
was Jeremy Jay er een, die gedurende de hele voorstelling, zes uur lang, iedere
uitdager in het snelroken versloeg. Mijn gemiddeld record was zestig sigaren per
voorstelling, niet bijzonder, maar ik was beginneling. Ik heb er ook andere dingen
vertoond bij Pawnee, ik heb ponjaarden geslingerd in hele en halve cirkels, dat de
mensen ervan duizelden en flauwvielen; ik heb als slangemens gekronkeld te midden
van dichte zwermen ratelslangen, ja, ik vond daar mijn school voor de grote dingen.
Ook de vélocipède heb ik er gereden, toen nog een noviteit, de monocycle, tien voet
hoog, waarmee ik een snelheid bereikte die nog niet overtroffen is. En dit, jongeheren,
de zucht naar het onovertrefbare, is mij in het bloed blijven branden.
Toen ik nu ontwaakte uit herinneringen aan mijn jeugd, schouwde ik eens rond
naar wat men heden ten dage in de sport presteert. Er is veel bewonderenswaardigs,
dat geef ik toe. Maar als wij de uitvindingen der laatste decennia in aanmerking
nemen, de reuzensprongen van de techniek, die het onmogelijk maken iets te
verbeteren aan de vélocipède, aan de rolschaats, aan de voetbal zowel wat leder
betreft als spelregels die erbij horen, dan moeten wij, met alle respect voor de
uitblinkende figuren, sterren en azen, toegeven dat men nog lang niet het toppunt
van de denkbare prestaties heeft bestegen. Zes dagen op twee wielen, dat mag nog
veel beter worden. Drie etmalen dansen, dat klinkt wel fascinerend, maar als je het
ziet valt het bitter tegen, want die dans is nog minder dan een one-step en je zou
haast zeggen dat de benen staan te slapen. Neen, wat wij
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willen van de recorddans is dat de dansers alle mogelijke dansen uitvoeren met
topsnelheid, slingeren, duikelen, wiegelen, en daarbij het maximum van uithouding
bereiken, zodat men er dagenlang betoverd naar staart.
Zo kwam ik van mijn vergezicht tot mijn inzicht. Een wereld ontrolde zich voor
mijn ogen, zo ongelooflijk schoon, dat ik ervan in de war raakte, maar niet lang
gelukkig, dank zij mijn gave om de emoties te beheersen en er profijt van te trekken.
Ik zeide tot mijzelf: Jay, hier is je kans om de mensheid op het ogenblik, dat de
behoefte eraan het nijpendst is, het non plus ultra van het spel voor te zetten. De
mensheid snakt naar de sport. En waarom, jongeheren? Daar mogen jullie over
nadenken en jullie zullen me gelijk geven. De mensheid is afgemat door de tredmolen
van de arbeid die haar niet verder brengt, beu van de zorgen die altijd zonder variatie
blijven, zij heeft evenveel afkeer van de toekomst als van het verleden. Wij moeten
haar een nieuw heden schenken, waarin zij al haar vervulling vindt. Laat de wereld
een speeltuin worden, een schouwspel, een oord van vermaken en illusies, een stadion
van ongetelde sporten.
Hoe kan dat? Eenvoudig. Door zoveel mogelijk van de energie, die op onze aarde
aanwezig is, te verzamelen en aan te wenden tot het spel, de bezigheid om de
bezigheid. Laten wij zestig procent van de energie die nu, helaas niet altijd op
verstandige wijze, gebruikt wordt voor handel en industrie, voor leger en vloot, voor
kunsten, wetenschappen, letteren, in dienst stellen louter en alleen voor het Spel, en
jullie zullen getuigen zijn van een herboren wereld.
Ik zette mijn geest aan het werk en toen de morgen aanbrak had ik mijn ontwerp
gereed. Ziehier. Ieder volk op aarde krijgt een spel toegedeeld dat met zijn
eigenaardigheden overeenstemt. Van Zoeloes kan ik niet eisen dat zij schaatsenrijden,
van woestijnbewoners niet dat zij zeilen en duiken. Daarentegen kan ik volkeren,
die op zo hoge trap van beschaving staan dat men er geen achterlijken onder aantreft,
alle spelen toewijzen. De Engelsen hebben hun hele leven niet anders nodig dan
tennis, maar het zou ook golf kunnen zijn. De Nederlanders zijn geboren hengelaars,
maar zij zouden evengoed kunnen dammen of zingen.
Na deze indeling is het nodig de begaafdsten uit te zoeken en te bekwamen tot
kampioenen, tot voorbeelden. Ik maak van de
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Germanen dansers, een natie van tangoïsten, zwaard- en schoenplatdansers, en ik
kies er enige duizenden om daarin uit te blinken.
En nu het resultaat. Binnen vier jaar heb ik van alle volkeren bekwame sportlieden
gemaakt, die ieder in zijn branche in staat zijn te waarderen en in enthousiasme
kunnen ontvlammen voor hetgeen grandioos is in de sport. Deze geestesgesteldheid
heb ik nodig, want anders zou mijn nieuwe wereld een schouwspel zonder
toeschouwers zijn. Ik voed de hele mensheid op tot publiek, sportlievend en
deskundig. En wat er te zien zal zijn? Komt dicht rondom mij, de ogen en de oren
open, volgt mij op mijn vlucht al geef ik dan maar een flauw denkbeeld van de
voorstelling.
Stapt in, de wagens rijden zonder ophouden, gratis, en wie wil uitstappen waar
het hart hem trekt, steekt de vinger op. Hier op het titanisch plateau is de perpetuele
match. Alle spelers uniform, twee meter, honderd kilo, de teams scoren om beurten
om de tien minuten, vermoedelijke duur twee etmalen en na de laatste goal vallen
twee nieuwe elftallen in. Men mag zo lang toeschouwen als men kan en wie tot het
eind wil blij ven zitten wordt wel weggedragen. Hier ziet men het openlucht
damtoernooi, 's nachts bij miljoenen kaarsen. Daar zitten ze, duizend koppels,
ineengedoken, ziet ze denken, is het geen lust? Daar in de hallen wachten andere
kampioenen, de voorraad is onuitputtelijk.
Hier staat men voor de danspaleizen, vloeren van kristal. Machiche, horlepijp,
zapatado, wat men maar wil van ieder duizend paar uitblinkers, worden onder het
dansen gevoed. Hier de wielrijders, honderd bij honderd, getraind om in gelid te
blijven en uitvallers dadelijk vervangen. De voeten trappen, de wielen wentelen
zonder einde, het geluk begint hier. Maar wie de roes van de snelheid wil vindt daar
verdoving bij het gedonder van motoren, éénwielig, honderdwielig.
Maar wacht, hier is het wonder waar J. Jay zelf het hart aan heeft verpand, de
schaatsenrijder, 't Is koud, 't is stil, hoor de ijzers de zang der vergetelheid zingen op
de baan, licht, regelmatig, cirkels en achten. Daar nadert hij, majestueus, naar links,
naar rechts, met de eeuwigheid in zijn blik. Staat hier een uur, dag en nacht, hij rijdt,
hij nadert, hij zwenkt en verzwindt, starend in de eeuwigheid. Is er iets verhevener
dan de schaatsenrijder zonder einde?
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Dit heren, is de kern van mijn plan: van de mensheid een nieuw vulgus maken van
bewonderaars voor een nieuwe aristocratie, de Kampioenen...
Menigeen zal twijfelen aan het nut of aan de uitvoerbaarheid van dit plan. Maar
wellicht kunnen deskundigen het eens onderzoeken.
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De verjaardag
In december van het vorig jaar heb ik een aardig experiment gedaan, zeide Mr.
Jeremiah Jay, ik erken dat het niet is uitgevallen zoals ik verwacht had, maar ik heb
er toch uit geleerd en ook mijn zelfkennis is erdoor verrijkt. Ik had mij niet laten
weerhouden door de waarschuwing van mijn broer Josiah, dat het teleurstelling zou
geven, want hij is nu eenmaal een zwartkijker, die van het mensdom gewoonlijk
spreekt als varkenvolk, en dat hij desondanks bijna nog groter weldoener, mensenen kindervriend is dan ik, pleit voor zijn edele inborst. Toen ik dan besloten had het
uit te voeren zei hij: Ga je gang, ik betaal de helft.
Hier voor onze zaken reizend vernamen wij van een alleraardigst gebruik, dat men
in dit land in ere houdt. Niet alleen dat ieder individu zijn geboortedag herdenkt, ook
zijn verwanten en bekenden vergeten het niet, zij noteren die datum en komen hem
dan nogmaals gelukwensen met bloemen, geschenken en banket. Nu, deze gewoonte
hield men nog kort geleden ook in andere beschaafde landen. Hier heeft men de
eigenaardigheid bovendien een bijzonder feest te maken van de gelegenheid dat
iemand de leeftijd bereikt van een vijf- of tienvoud jaren. Wordt bijvoorbeeld een
persoon vijftig, men noemt dat een kroonjaar, dan valt hem buitengewone eer ten
deel, op zijn zestigste jaardag in grotere mate, en de zeventigste wordt niet zelden
een feest voor de gehele natie, een soort verbroedering. Ik vond dit gebruik zo
bekoorlijk ouderwets dat ik de wens te kennen gaf zo'n feest eens bij te wonen, het
liefst een opzienbarend feest voor een paar belangrijke personen te zamen. Josiah
noemt mij soms overdreven, ik ontken het niet, want zonder overdrijving zou het
leven ondraaglijk zijn.
Wij bevonden ons in een van de grootste steden en ik informeerde terstond aan
het stadhuis, waar men mij de datums verstrekte van verwachte vieringen. Maar ten
eerste zou het versnippering van tijd geweest zijn op één dag een dozijn of wat
verjaarlingen te bezoeken, ten tweede stelde ik mij een grootsere gebeurtenis voor
dan elk hunner afzonderlijk te aanschouwen
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kon geven. Ik houd van organiseren, dus kreeg ik het idee zelf een schitterende viering
in te richten en op zekere datum, door loting vast te stellen, alle zestigjarigen in den
lande uit te nodigen tot een feest hun door mijn broer en mij ter herdenking van hun
geboortedag aan te bieden. Goed en wel, de loting wees de vijfde van december aan
en ik plaatste een oproep in de dagbladen. De post bracht ons mandenvol brieven
van instemming.
Josiah schimpte weer. Zestigjarigen, zei hij, hoe wil je zulke mensen vermaken?
De meesten zwak van been en hoofd. Met liedjes en ganzenbord? Ze zijn immers te
oud voor kinderachtigheden. Dat wordt een saaie avond, zorg maar voor een buffet
met overvloed.
Ja, dat was een vraagstuk waaraan ik niet gedacht had. Hoe moest men het mensen
van die leeftijd aangenaam maken, de meeste met veel ervaring, sommige al verzadigd
en sommige al wijs? Ik zette mijn brein aan de arbeid, zoals ik gewoonlijk doe in
zulke gevallen, van middernacht tot dageraad.
Ik had het gevonden. Het was een idee waarmee ik mijzelf complimenteerde,
menselijk en poëtisch. Wat kon er schoner zijn dan de toverwereld van de eerste
illusies, de eerste dromen en verwonderingen van de prille jeugd een ogenblik terug
te roepen? De mensen, van wie er zeker vele de bittere ontgoochelingen hadden leren
kennen, nog eenmaal als kinderen te laten zijn? Toen de wereld hun voor het eerst
verscheen, was zij immers een sprookje en zouden zij haar niet nog eens zo willen
zien?
Belachelijk noemde Josiah het. Maar het doet er niet toe, zei hij, je hebt toch al
de reputatie van een warhoofd.
Goed. Hoewel de uitvoering veel hoofdbrekens kostte kwam ik daarmee toch op
tijd gereed. Natuurlijk moest Sint-Nicolaas aanwezig zijn, dat was gemakkelijk, want
ik kende de goedheilig man en hij was juist in aantocht. Ik kocht de geschenken.
Veel bonten mantels en mutsen, sjaals, bouffanten. Veel enveloppes met papier,
goud, zilver. Veel juwelen en horloges. De president van de Navitaatse Republiek
stelde ons een aantal zwarte sterren ter beschikking. Een hoeveelheid aardige
galanterieën en kunstwerken. Doe er wat effecten bij, zei mijn broer, en
spaarbankboekjes. De buffetten werden verzorgd op zijn walhallaas, zo gek niet of
men kon het er krijgen.
Het was een kolossale zaal, maar wij stonden versteld, mijn
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broer en ik, zo veel jarigen aan de voordeur drongen. Er waren er van alle standen,
meerderen en minderen, en zo veel dat wij hun geleiders, behalve de echtgenoten,
in de gangen moesten laten wachten. De zaal bood een heerlijk schouwspel met al
die vrolijkheid, de vreugde blonk op de aangezichten, zoals ik verwacht had. Onder
luid handgeklap besteeg Josiah het toneel en begon zijn toespraak. Iedereen luisterde.
Dames en heren, sprak hij. Maar het doet er niet toe wat hij zeide. Daverend barstte
het applaus los bij zijn laatste woorden. De meeste mensen hadden het al warm
hoewel zij nog niet wisten wat hun wachtte.
Een groot gejuich steeg er op toen Sint-Nicolaas op het toneel reed, omgeven van
zijn bende knechts. Goed dat ik dit nummer niet achterwege had gelaten, want het
was een van de topglanspunten van onze avond. Zie je wel, zei ik, hoe ze allemaal
weer kinderen worden? Het leek wel een kermis of een oproer in de zaal, zo'n gedrang
was er, zo'n gejoel en geschreeuw om in de eerste rij te staan. Heren en dames trokken
en duwden elkaar uit louter vrolijkheid, de gezichten rood en glimmend. Bij de
uitdeling van de pakjes merkte ik hier en daar iemand op die teleurgesteld scheen,
die zijn geschenk met een ander wilde ruilen. En dat zelfs onder jolige omstandigheden
de strijd om het bestaan wel eens ruw kan blijken, zag ik aan een heer, die zelfvoldaan
met twee pakken onder de arm liep, met twee zwarte sterren op de borst. Maar over
het algemeen heerste er een aangename stemming, met veel sympathie en waardering
wederzijds.
Toen de pakjes uitgedeeld waren klonk er achter in de zaal een dof gebrom, er
werd weer geduwd en gedrongen. Dit was een van mijn teleurstellingen. De mensen
hadden Sint-Nicolaas niet eens bedankt, zij wachtten niet tot hij weer te paard was
gestegen, maar zij haastten zich naar de buffetten. Mijn broer en ik, wij klommen
op de tribune om dat aan te zien. Ach ja, zei ik, dat doen kinderen toch ook, schrokken
en graaien om veel te krijgen. Thuis zijn die lieden vermoedelijk bezadigd en
welgemanierd. Daar moet ik de massapsychologie eens op nazien.
Doe dat niet, zei Josiah, schamper als altijd, je zou er je sentimentaliteit mee
kwijtraken.
Hoeveel er gegeten werd kan ik niet beschrijven. Ik telde drie heren met de hik
en ettelijke borgen allerlei in hun zakken. Ach ja, dacht ik, maar zou ik het zelf ook
niet doen als ik zestig
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was, jarig, voor zo'n buffet stond en vrij nemen kon? Ik heb mijzelf altijd een
beschaafd mens geacht, maar bij dit schouwspel twijfelde ik aan mijzelf.
Het was maar goed dat de schalen zo gauw leeg waren, want het ogenblik voor
de poëzie, waar ik mij het meest van had voorgesteld, moest nog komen.
Toen mijn broer, zo hard hij kon, geroepen had dat allen zich nu naar de zaal
moesten begeven, werden de mensen plotseling kalm en zochten ordelijk, zonder
veel geraas, de plaatsen waar zij gezeten hadden. Josiah klom weer op het toneel,
tikte en sprak: Dames en heren, het was een idee niet van mij, maar van mijn broer
Jeremiah Jay, om u allen de heerlijkste illusies van uw kinderjaren terug te geven,
zij het ook alleen maar op deze heuglijke dag. Hij heeft altijd veel van zulke dingen
gehouden, daarom denkt hij dat het ook anderen pleizier zal doen. Hij verzoekt mij
u uitdrukkelijk te waarschuwen dat gij alles wat zich aan uw oog zal voordoen, niet
voor een schouwspel moet houden, maar voor de echte werkelijkheid. De muziek
zal u in de stemming brengen.
Het licht in de zaal werd getemperd. Ik liep snel achter het toneel om mij te
vergewissen of zij er allen waren. Ja, daar stonden zij in een dichte groep, de heerlijke
wezens die mijn kinderdromen bevolkten, zelfs nog een paar andere, die ik niet kende,
groteske gestalten.
Een zacht trippelend deuntje begon in het orkest. Daar kwam die goede brave
moeder aangewiegeld, met aan een koord haar lieve gans. Zij stond aan de voorste
rij en sprak met die stem die ik mij nog herinnerde: Zo, zo, jongens en meisjes, zijn
jullie daar weer? Wel, dat is prettig. Nu zal ik jullie weer eens allerlei dingen vertellen,
dat heb je nog nooit gehoord. Hé daar, kleintje, kom eens voor den dag met je
broertjes. Hoe heet je ook weer? Klein Duimpje? En daar hebben we mijnheer de
reus ook met zijn grote mes. Maar niemand hoeft bang te zijn, neen, neen. Duimpje,
ga jij maar bij die jongen daar, op zijn knie. Bewaar me, daar heb je net Riket met
de kuif, en wat een grote neus. Maar knap is hij, al heeft hij wat van zijn knapheid
aan de prinses gegeven, ze is toch niet zo slim als hij. Hei, de markies van Carabas
met de markiezin en de kat, wat glimmen je laarzen mooi, laat de veren op je hoed
maar eens zien aan dat dikkertje op de voorste rij. Hier komt Assepoester in het satijn,
met de prins en de
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lelijke zusters en dat boze wijf. Kom maar, lieverdjes, lopen jullie maar rond tussen
dat kinderspul. Hoe maakt u het, mijnheer Blauwbaard, sakkerloot, wat is die baard
gegroeid. Zijn dat je vrouwen, die mooie dames, en is dat zuster Anna? Kijk, kijk,
onze Schone Slaapster, goed uitgerust, kind? En wat zijn dat allemaal voor vreemde
snuiters? een hele bende.
Een grijze heer kwam vlug van achter in de zaal, met blinkende ogen. Prikkebeen!
riep hij, zijn stem klonk luid en fris, en hij bleef staren met een lach van zaligheid.
Ja, zei Moeder de Gans, Prikkie, ga jij met je zus naar die jongen en geef hem een
hand. En jij, schrokkige Gijs, zie je dat meisje daar met die paarse blouse, die zo zit
te kauwen? Je hebt haar zeker wat te vertellen, maar in het oor, anders zou het arme
ding zich maar schamen. Bewaar me, wat zijn er een hoop vanavond. Hoe maakt u
het, Ali Baba? en u, Sindbad, alles wel thuis? En warempel, Piet de Smeerpoets. Nu,
ik zie er eentje die zijn nagels ook wel eens knippen mocht, geen zindelijk ventje.
En Robinson en Vrijdag en oom Tom, echte buitenlanders. Ach, ik keek al naar je
uit, Roodkapje, mijn lieve kind, heeft je grootmoeder nog zulke grote oren, zo'n grote
mond? Jij, wolf, dat kereltje daar, dat zit te knikkebollen, geef hem maar eens een
ferme lik. Word toch wakker, het is zonde om hier te slapen.
Moeder de Gans stampte met haar stok. Ik zag hele rijen heren die zaten te knikken
en te dutten, dames knabbelden en kauwden of babbelden en breiden. Anderen
krabden zich of gaapten, de meesten zaten scheef en suften. Alleen die grijze heer
met de zalige glimlach, die nog met Prikkebeen stond te praten, scheen te leven in
de fantasie van lang voorheen.
Mijn broer oordeelde weer hard. Paarlen voor de zwijnen, zei hij. Stuur de
stumperds maar naar bed. Een mars, kapelmeester!
Ik had het goed bedoeld, dat begrijpt men. Maar ik gaf toe, dat de viering het
mooist geweest was voor mijzelf. Ik zal iets anders ten beste geven bij een volgende
gelegenheid, want een ieder moet toch wat hebben als hij jarig is.
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De kleurlingen
Mijn broer Jeremiah Jay is een onverbeterlijk idealist, ik zou niet graag willen
berekenen hoeveel geld dat hem al gekost heeft. Nu is voor hem de financiële schade
van geen belang, want hij kan zich de ongehoordste ondernemingen permitteren
zonder daarbij het verlies te hoeven tellen, integendeel, zijn kostbare grillen dragen
altijd bij tot zijn faam, maar bij een zaak die tegenloopt heeft hij dikwijls last van de
morele teleurstelling. En dat is, in negen van de tien gevallen, wat hij ondervindt
wanneer hij een van zijn wilde dromen wil verwezenlijken. Wild noem ik die dromen,
die hij meestal tegen vollemaan heeft, van een grootse verbetering der maatschappij,
ja zelfs van een heilstaat.
Onlangs ontvouwde hij een idee waar op het eerste gezicht wel wat inzat, zo zeer
dat ik me liet verleiden te overwegen of ik er kapitaal in beleggen kon. Hoe moest
men het mensdom gelukkig maken? zoals Jeremiah zich uitdrukte. Door het te
verbeteren.
Akkoord, zei ik, met voorbehoud. Met lichamelijke en morele verbetering alleen
bereik je nog niet veel, je moet vooral de koopkracht van je mensdom opvoeren,
want zolang je individu niet kan kopen wat hij wil voelt hij zich niet gelukkig. Dus
je moet de prijzen vastzetten, metaalvoorraad en lonen honderdmaal hoger maken.
Doe dat.
Neen, zei hij en daar kwam hij weer aan met de oude kwestie waar wij het nooit
over eens konden worden, neen, het mensdom moet de illusie hebben dat het alles
cadeau krijgt. Als je de mensen gewoon laat werken, op humane wijze, dat wil zeggen
voldoende voor de totale som van behoeften, zonder loon, en je verdeelt de
voortbrengselen met royale hand, zodat een ieder alles en zelfs nog iets meer ontvangt
wat hij wenst, dan zijn we al een aardig eind op weg naar Utopia.
Ik gaf toe dat het te proberen was, maar ik moest hem toch wijzen op het verschil
van rassen die op onze aarde wonen. Er bestaan, zei ik, niet alleen individuen, zoals
jij en ik, maar hele volkeren die meer willen hebben dan andere, niet omdat ze
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meer nodig hebben, maar om dat heerlijke gevoel van veiligheid zelfs tegenover het
hiernamaals. Er zijn rassen die zo min mogelijk willen werken, maar teren op anderen,
parasieten. Andere rassen die tegen de wet in opstand komen, wettelozen die een
andere wet willen, bandieten. Hoe regel je dat?
Weer een strijdvraag tussen ons waar we al sedert onze jongensjaren over gekibbeld
hebben. Als de mensen niet willen zoals wij willen, de gebroeders Jay, dan dwingen
we ze. Goed, maar hoe? Met zachte of met harde hand? Wie zou de meeste kans op
slagen hebben, de magische bestuurder of de cesaristische? Jeremiah heeft, in zijn
opvatting van de wijze waarop de wereld behandeld moet worden, altijd iets gehad
van de drie koningen, terwijl hij mij beticht van een opvatting zoals de keizers in de
oudheid hadden, ten onrechte, want als ik geroepen werd om te regeren zou ik mijn
handen liever in de onschuld wassen, zonder te beslissen in goed of kwaad. Van mij
hoeft de wereld geen mirre en wierook te verwachten, ook geen fraaie wetten, alleen
facturen voor geleverde koopwaar.
Goed, beste jongen, zei ik, ik concurreer niet naar de heerschappij, doe jij het
alleen. Hier heb je een scepter. Hoe was je die varkentjes? Het verschil in rassen?
Het was al laat, daarom stelde ik hem voor de tijd te nemen om na te denken en
daar de maan bijna vol stond bereidde ik er mij op voor iets nieuws van hem te horen.
Aan het ontbijt straalde hij zoals Aurora verrezen uit de wolken, met zijn rose
kinderwangen en zijn ogen als geëmailleerde vergeet-me-niet.
Ik heb het gevonden, zei hij, maar ik heb nog een dag nodig om het uit te werken.
Aan de lunch, de dag daarna, zei hij nadat hij een groot glas cider gedronken had:
Is de galg niet afgeschaft? en de lijfeigenschap? en de slavernij? Bestaan er nog
vampiers en griffioenen? moa's en oerossen? Sommige dingen zijn bij decreet
weggeblazen, andere door de natuur op stal gezet. Gisteren heb ik de rassen afgeschaft.
Het is heel eenvoudig, hoor maar.
Als het ene ras meer wil nemen dan het ander, de Bantoes bijvoorbeeld meer dan
de Bataven, de Micronesiërs meer dan de Magyaren en de Moskovieten, de Hamieten
meer dan de Hunnen, is dat alleen mogelijk zolang die lui elkaar kunnen herkennen.
Dat doen ze grotendeels door de kleren, hoeden, schoenen,
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maar dat verschil ruimen we makkelijk op als we van alles maar één model leveren.
De verschillen wegvegen, primo, laten we dus nagaan wat de andere verschillen zijn.
De gewoonten, je weet hoe gauw je de oude afleert en in een wip aan nieuwe went.
Kleine afwijkingen, levertraan in plaats van karnemelk, zijn toegestaan met het oog
op klimaat, ook andere voor de leeftijd en de gezondheid en zo. Het menselijk
organisme schijnt niet helemaal mechaniek te zijn, hoor ik. De taal? We stellen een
wereldtaal vast, heel gemakkelijk, de woorden zoveel mogelijk gelijk van klank en
betekenis. Daar verwacht ik veel van, want het gevolg is minder geharrewar. Je ziet
waar ik op aanstuur, eenheid, gelijkschakeling. Wat dat betekent? Een woord dat ik
gisteren heb uitgevonden, het drukt alle moderne begrippen uit. Wat zeg je ervan,
Josiah?
Een wilde droom, zei ik, en helemaal niet nieuw. Er is al zoveel geschakeld zonder
succes. Je beschouwt je individuen als machines in series af te leveren, maar je bent
geen baas in de fabriek. Wat doe je met de grillen van de natuur, met de fysieke
verschillen? Hoe schakel je de Zoeloes met de Zeeuwen, hun lichamelijke verschillen?
Hij wond zich op, hij zei: Waarvoor hebben wij dan de wetenschap? Waar dienen
onze biologen en eugenisten voor? Ik weet wat je zeggen zal. Zulke raseigenschappen
als haviksneuzen, scheve ogen, platvoeten, hanglippen, kroeshaar, zijn niet in een
vloek en een zucht te onderdrukken, dat praat iedereen mekaar na, maar een dergelijke
proef in het groot is daar niet mee genomen. We geven de eugenisten de vrije hand
en we zeggen: verander me die eigenschappen van het uiterlijk zonder mankeren,
presto. Hoe ze het aanpakken, dat moeten we overlaten. We stellen een model vast
voor het individu, zoveel centimeters lang, zoveel breed. Ook hier laten we enige
afwijkingen toe. Ik heb niets tegen haviksneuzen of wipneuzen en kroeshaar zie ik
liever dan sluik haar. Voor het individu zijn zulke kleine spelingen dus vergund, niet
voor het ras, zodat bijvoorbeeld niet een heel volk als de Singalezen gehoond wordt
om de arendsneus. Enige variatie in de geur kunnen we ook toelaten, maar alweer
voor de enkeling, niet voor het ras, zodat niet alle Bulgaren naar ajuin ruiken, alle
Britten naar viooltjes.
Maar opgelet, we houden rekening met tegenvallers, met de kans dat dit deel van
de gelijkschakeling langzaam vordert. En
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daarvoor heb ik mijn groot kleurenplan gereed. We geven alle individuen een kleur,
die niet verschiet. Dus alweer niet een heel volk van roden, van bruinen, van zwarten,
maar ieder mens afzonderlijk mag zijn eigen kleur kiezen en blijft die dan behouden.
Je gaat op reis naar Europa. In het ene land zie je een zwarte keizer met rode en
groene ministers, in het ander een blauwe koning met bruine en gele dito, hier een
paarse president, daar een chocoladekleurige satraap. En hun onderdanen bont
dooreengemengd. Stel het je voor, wat een coloristische ogenlust je overal tegenkomt
op straat, op de beurs, in de salons, in de fabrieken. Een wijnrode rentenier wandelt
met een kobalten winkeldochter. Een perzikkleurige professor legt iets uit aan een
scharlakenrode en aan een smaragdgroene student. Een agent flonkerend als robijn
wijst je de weg, een krantenjongen met een gezicht van koraal verkoopt je een krant.
In het theehuis word je bediend door een meisje met olijfkleurige handen, tegenover
je zitten dames, de ene turkoois, de andere oranje van gelaat. Je komt in het parlement,
je wordt betoverd door het kleurenspel. Daar staat de minister, zijn gezicht zo wit
als sneeuw, achter hem een andere als de okkernoot geverfd. Je oog dwaalt langs de
banken en ontwaart niets dan regenbogen. Die heer daar, met de kardinaalrode wangen
en baard, heette vroeger anarchist, die tegenover hem, verblindend vermiljoen, heette
aartsbehoudend. Nu is het enige verschil dat de ene wat meer of minder rood of blauw
of bruin is dan de ander, dat de een wat vlugger de wereldtaal spreekt of wat minder
naar muskus ruikt. Ach ja, de een drinkt citroen- en de ander frambozenlimonade,
maar belangrijk zijn die verschillen niet.
En wat je in deze hoofdstad ziet, dat zie je in iedere hoofdstad waar je komt, overal
schilderachtig kleurenspel. Overal op onze aarde. Hoe kunnen de Kelten de Kirgiezen
nog herkennen, de Mongolen de Mestiezen? Persoonlijke voorkeur en weerzin kunnen
er nog zijn, je begrijpt wel dat ik geen grasgroen kamermeisje zou dulden en jij zou
niet binnengaan bij een bloedrode barbier. Maar als verschijnselen van het ras hebben
wij antipathie, afgunst, haat, roofzucht afgeschaft.
Daar zit wel wat in, zei ik, laat me even nadenken. Beloof me dat je mij tijdig
waarschuwt. Ieder het zijne, voor jou het ideaal, voor mij het voordeel. Ik heb al een
trust van verfstoffen in het hoofd. De kleuren mogen niet verschieten? Maar hoe stel
je je
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het voor met de kinderen van die mensen? Zouden je kleuren erfelijk zijn?
Dat is de vraag die me nog bezighoudt, zei Jeremiah. Enerzijds schijnt het niet
billijk een kind aan de kleur van zijn voorgeslacht te binden, anderzijds is het wel
gewenst met een vaste kweek verwildering en ontaarding te voorkomen. Daar komt
nog bij dat de natuur ons verrassingen kan bereiden. Welke kleur zal het kind hebben
van een strogele vader en een kopergroene moeder?, een granaatrode grootvader en
een gentiaanblauwe grootmoeder? Je krijgt misschien een oneindig aantal
schakeringen en tussentinten, afgewisseld met een individuele terugkeer van een
oorspronkelijke kleur. Ik voorzie dat binnen een geslacht of twintig het mensdom
eenkleurig is geworden, mogelijk grijs, met hier iets rossigs, daar iets blauwigs of
iets geligs. Het spreekt vanzelf dat er dan van rassen helemaal geen sprake meer kan
zijn en daar stuurden we toch op aan. Maar een andere vraag is of het nageslacht ons
niet vervloeken zal. Ikzelf zou het mij erg aantrekken als ik grijs geboren werd en
overal grijze mensen tegenkwam. Geen Bantoes en geen Bataven meer? Ik houd van
de Bataven, ik houd van de Bantoes. Geen Hamieten en geen Hunnen? Ik bewonder
de Hamieten en de Hunnen mag ik niet. Maar zouden we het ene ras kunnen
bewonderen als het andere er niet was? Geen bewondering, geen afkeer meer. Ja,
dat is misschien een ideaal...
Jeremiah mompelde nog wat terwijl hij in gepeinzen verviel, die het hem lastig
schenen te maken. Toen sloeg hij op de tafel en sprong op, zeggend: Het is jammer,
maar men moet niet alle idealen bereiken. Ik had het me anders zo kleurig voorgesteld.
Als we nog eens over het vraagstuk van de rassen mochten denken, laten we dan
over de kleuren praten.
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De gelukkige deelgenootschap
Duimelot was dat verstandig ventje, van wie men in de stad zeide: Een kerel als Kas
in het kippenhok. Hiermede bedoelde men geenszins hem te bespotten, want daarvoor
droeg men hem te veel genegenheid toe, integendeel, men wilde ermee aanduiden,
dat er ondanks zijn geringe gestalte iets groots aan hem was. Hoewel hij ongetwijfeld
klein was, zeventig centimeter van top tot teen gemeten, had hij niets van de dwerg,
geen hoofd en benen boven de schaal gebouwd, en dit mocht, vooral wat de maat
van het hoofd betrof, verwondering wekken, immers daar kwamen meer en groter
gedachten uit voort dan uit alle hoofden van alle stadgenoten samen. Ook zijn
bescheidenheid was groot, omdat hij zich hierin kon matigen. Hij noemde zich
gewoon een gril, geen wonder der natuur. Men herinnert zich dat Barnum, toen hij
voor het eerst uit Amerika kwam met zijn museum van buitengewoon geschapen
mensen, waaronder een verzameling dwergen, ze aankondigde als grillen van de
natuur en dat de dwergen zich hierdoor zo gekrenkt voelden, dat zij zich tot de rechter
wendden, die Barnum beval ze voortaan wonderen te noemen. Duimelot, in die dagen
een jonkmannetje, vond dit dwaze hoogmoed. Welk mens mag een wonder heten?
vroeg hij toen al, voor welk mens kan men knielen? Een van beide, alle mensen
hebben iets goddelijks of niemand heeft het, behalve dan de heiligen, de helden.
Maar die zullen zich zo veel eer niet laten aandoen, omdat zij beter dan wij beseffen
hoeveel kleiner een mens is dan hij soms denkt.
Duimelot, in zijn bovenhuis aan de hoek van de markt, beschouwde de mensen
uit de hoogte, maar wanneer hij op straat liep, zag hij tegen ze op, hij had dus meer
gezichtspunten dan iemand van normaal postuur, en aangezien hij alle
voorbijtrekkende reizigers bezocht, die uitmuntten in wijsheid of kennis, had hij ook
veel geleerd omtrent verre oorden, vreemde volkeren en hun eigenaardigheden. Soms
gaf hij in een gesprek met zulke reizigers ook zijnerzijds gedachten en opmerkingen
ten
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beste en dan kwam het wel voor, dat hij het met de belangrijkste personages niet
eens kon worden.
Toen nu de gebroeders Jay in de stad vertoefden en van Duimelots bijzondere
verstandigheid vernamen, wenste natuurlijk Jeremiah hem in ogenschouw te nemen
en de jongste had daartegen geen bezwaar, hoewel hij met geloofde dat er van zo'n
kleine man enig voordeel te behalen viel. Het spreekt vanzelf dat Duimelot wel eens
gehoord had van de Jays, vermaard om hun kolossale rijkdom, hun buitensporige
ondernemingen, hun onvergelijkelijke macht over de gebeurtenissen dezer wereld,
maar daar stelde hij geen belang in. Van zijn venster zag hij neder op de menigte,
die de ganse dag drong voor de deur van het hotel waar de miljardairs verbleven, hij
wist reeds lang dat er, waar de menigte kijkt, niets bijzonders is te zien. Getallen,
met hoeveel nullen ook, bekoorden hem niet, maar verdraagzaam als hij was had hij
geen bezwaar dat anderen miljarden verzamelden. Hij was niet eens verbaasd toen
hij gewoel ontwaarde in de menigte op de markt en kort daarop de heren Jay de trap
hoorde bestijgen.
Hij verzocht hun plaats te nemen op zijn fraaiste stoelen, hij bood hun likeur, koek
en confituren aan, waarvoor zij bedankten, Jeremiah omdat hij wat maagpijn, Josiah
omdat hij wat kiespijn had.
De heren hebben ongelijk, zeide hij. Geen genot zonder ongemak, dat is waar,
maar gij kunt het omkeren en gij zult zien dat de boterjanhagel dan meevalt.
Jeremiah, altijd bereid een proef te nemen, volgde de raad en al etende keek hij
hoe langer hoe vrolijker, tot hij van verbazing lachende het trommeltje ledig vond.
Toen zat hij plotseling rechtop, met het hoofd geheven, en zijn ogen begonnen te
schitteren. Zijn broer Josiah, ziende dat er een nieuw idee in zijn brein ontstond,
zeide ongeduldig: Voor den dag ermee.
Mijnheer Duimelot, sprak Jeremiah, u hebt een bezielend verstand. Dat ene gezegde
van u opent mij vergezichten. Laten we niet met woorden spelen, het niet zo draaien
dat er geen gemak zou zijn zonder het tegendeel van genot, want dan komen we niet
verder en dat kan geen weldenkend mens bedoelen. We moeten steeds vooruit en
het zijn dikwijls maar kleinigheden die de stoot geven tot de vooruitgang. Ik vat uw
woorden zo op
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dat de tegenspoed, het ongeluk, kortom al het onaangename van het leven, vergezeld
wordt van een voordeel als men maar ogen heeft om het te zien, een voordeel dat
vergoedt of tenminste schadeloos stelt. Het ongemak in mijn maag is niet verdwenen,
maar mijn tong werd gestreeld door uw gebak. Laten we daar een beginsel van maken.
Laten we dat in praktijk brengen, dan kunnen we ons tegen veel tegenspoed
verzekeren, zoals u hebt aangetoond: je krijgt kiespijn buiten je schuld, je neemt
boterjanhagel en, al ben je dan niet van de kwelling verlost, je hebt als vergoeding
het genot van het knabbelen en de zoetigheid. Laten we een stap verder gaan, laten
we de vergoeding verdubbelen, vertien-, verhonderdvoudigen, dan wordt vermoedelijk
de kwelling kleiner. Een ongefortuneerde man gaat ter ziele. Zijn weduwe is de helft
armer, misschien meer, en dat vergoeden wij volledig met geld uit de assurantie.
Bovendien heeft zij een zekere mate van treurigheid. Als wij haar nu in staat stellen
meer te genieten zal haar treurigheid evenredig verlicht worden. Wij verhogen de
hoeveelheid genot nog meer, wij geven haar boven de maat van haar wensen, een
groot huis, kleren en kleinodiën genoeg voor een magazijn, bloemen, odeurs,
versnaperingen, thee- en danspartijen - op welk uur heeft de treurigheid dan een kans
nog een woordje mee te spreken? Ik heb normale, niet ziekelijke gevallen op het oog,
akkoord, nietwaar? Gevallen waarin de treurigheid ongeneeslijk is of de kracht heeft
van een vulkanische uitbarsting, van een aardbeving, gaan onze hulpmiddelen te
boven, tenminste voorlopig.
Laten we de verschaffing van genot aan het mensdom op grootse schaal
organiseren. De rijkdom van genotmiddelen, in de wereld aanwezig, is nog niet te
schatten, maar als je bedenkt hoeveel er ongebruikt ligt in het bezit van sommigen,
zoals mijn broer en ik die er te veel van hebben, ook zoals u, mijnheer Duimelot,
getuige die kommen met ongebruikte confituren en die karaffen vol likeur; als je
bedenkt hoe er nog veel en veel meer bronnen van genot wachten op ontginning, zal
u mij toegeven, dat wij een groot deel van de narigheid, die het mensdom kwelt,
kunnen bestrijden. U kijkt mij wantrouwend aan, maar ik zweer u dat ik geen socialist
ben. Wij zijn weldoeners met een ruime blik op de toekomst. Mijn broer en ik, wij
zijn overtuigd dat alle mogelijkheden, die wetenschap en fantasie ons nu nog maar
onduidelijk laten vermoeden, verwezenlijkt kunnen en
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zullen worden. Als wij allen samenwerken naar ons beste vermogen, zal in minder
dan duizend jaar iedere man, iedere vrouw, ieder kind, zo zeer meester over zijn lot
geworden zijn, dat hij of zij geen ongeluk meer hoeft te vrezen en zo veel geluk kan
nemen als hij of zij verdragen kan. Stel het u voor, mijnheer Duimelot, ieder mens
kan als hij dat wenst zingen zoals Caruso en tegelijk pianospelen zoals Paderewski,
rekenen zoals Einstein, boksen zoals Shark, hij kan alles zoals de beste en alles te
zamen. Dat het zo ver komt, daar zijn wij van overtuigd, al twijfelt mijn broer wel
eens. Zwijg maar, Josiah, ik weet het, we zijn nog niet zo ver. Stel het u voor en zeg
mij of het niet waar is, dat elk verstandig mens moet wensen, dat wij het bereiken.
Alle kwalen overwonnen, wat dat betekent niet alleen voor uzelf, ook voor uw
nabestaanden. Een leven zonder gebreken en zorgen, een jeugd zolang de mens er
pleizier in heeft. Een einde zoals hij het zelf beschikt, al dan niet gevolgd door een
sluimer of een ander leven. Dat moet komen, dat is ons geloof, en het zijn zulke
mensen als u, mijnheer, en wij die het licht van dit geloof verder zullen dragen. Wij
zijn deelgenoten in hetzelfde geloof, hetzelfde streven. Josiah, van heden af is deze
heer een deelgenoot ook in al onze ondernemingen. Veel hebben wij al gedaan en
hier volgt nu een nieuwe schrede, de ontginning van alle genotmiddelen ter bestrijding
van de menselijke ellende. Heeft iemand een bezwaar?
Het is alles weer onpraktisch idealisme, zeide Josiah, nog daargelaten of je
mensdom het wel waard is.
Luister niet naar zijn bittere kritiek, mijnheer Duimelot, het mensdom kan immers
opgevoed worden om de hemel waard te zijn. Wat is uw mening?
Duimelot vulde het trommeltje opnieuw en zette het voor hem neer. Toen sprak
hij: Ik bewonder uw bedoeling zonder voorbehoud. Gij zoekt het welzijn van anderen
en telt niet eens de moeiten. Dat is mooi en daar wil ik aan meedoen. Een goed idee
is het ook mij in uw deelgenootschap op te nemen, de heren kunnen erop rekenen,
dat mijn aanwezigheid de maten van hun plannen wijzigt. Een ton janhagel zou
mijnheer Josiahs ongemak nog niet lenigen, ik zou er al nadeel van ondervinden.
Mijnheer Jeremiah kan daaruit leren dat niet alle mensen hetzelfde nodig hebben
voor hun welzijn. Ik betwijfel of de grootste hoeveelheid genot het mensdom van
alle ongemakken verlost. Laten we een stap verder gaan, mijnheer Jeremiah, en de
vraag
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stellen, of genot wel het beste is dat wij de mensen kunnen aanbieden. Een
volksstemming zou u misschien gelijk geven en dus een proefneming rechtvaardigen.
Als het resultaat tegenvalt kunnen wij een ander plan bedenken. Zeker, laten wij niet
met woorden spelen, voor het treuren van uw weduwe helpen, vrees ik, geen
theepartijen. Er is tussen het ongemak van de smart en het genot van de partij verschil
van hoedanigheid, dat door hoeveelheid niet goedgemaakt wordt. Gij zit op een stoof
en gij kijkt naar het schilderij. Het schilderij wordt niet mooier als gij op een leunstoel
plaatsneemt. Het ongemak ziet gij in de verre toekomst even groot als het nu is, het
heilmiddel veel en veel groter. Dat ligt aan uw verrekijker. Als het ding u bedriegt
zullen wij een beter instrument maken. Het voornaamste is, dat wij aan het werk
gaan. Als deelgenoot doe ik de heren nu een voorstel: laten wij ons deelgenootschap
zoveel mogelijk uitbreiden en er alle mensen in opnemen die met ons willen
samenwerken naar het beginsel van mijnheer Jeremiah, die de toekomst schoner wil
maken dan het heden is. Alle mensen, grote en kleine. Veel hoofden kunnen goed
voortbrengen als de wil maar goed is.
En zo gebeurde het, dat ook de kleine Duimelot deelgenoot werd in de machtigste
onderneming voor het welzijn van de wereld.
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De ouderwetse kermis
Hun jeugd hadden zij versleten aan alle genoegens, die de rijkdom kan verschaffen.
Zij waren van alles verzadigd en niet jong meer toen zij zich verloofden. Dit deden
zij zonder te weten waarom, nadat zij elkaar gevraagd hadden of het wel nodig was,
of het gehuwde leven hun iets te bieden had. Aangezien anderen, die zich even erg
verveelden, afleiding in het huwelijk zochten, zouden zij het ook maar doen. Om de
saaiheid van de verlovingstijd enigszins te verdrijven, bedacht zij iedere dag een
andere bijnaam voor hem, hij ook voor haar, en zo kwam het dat hij op de dag der
bruiloft Hans heette, zij Hansje. Zij hadden de mooie klederen nog niet afgedaan of
zij vroegen elkaar of een huwelijksreis niet al te veel van het geduld zou vergen.
Anderen deden het, dus gingen zij ook op reis. Zij vertoefden in de grootste steden
van Europa, waar zij de weelderigste bioscopen, de hoogste torens, de duurste
magazijnen beschouwden en alles vervelend vonden. Zij zaten voor keurig gedekte
tafels zonder te eten. Veel goud legden zij in dobbelhuizen neer, onbelangrijke
landschappen gingen zij zo snel mogelijk voorbij, en zij keken elkaar minachtend
en verbitterd aan dat zij de reis zo lang verdragen konden. Neen, er was voor hen,
evenals voor vele anderen, in deze wereld niets meer te genieten.
Toen kwam die dikke koetsier op hun weg, Hansje zag dadelijk dat hij aardig was,
met zijn violet gezicht en zijn vergeet-mij-niet-ogen, zij had in lang niet zo iets moois
gezien. Op zijn vraag: Waarheen? kreeg hij ten antwoord: Waar je wilt. Hij maakte
een geluid binnen zijn wang, het paard schudde de vliegen af, de wielen knersten.
Hoe lang zij reden wisten Hans en Hansje niet, uitgestrekt in dat rijtuigje, heerlijk
door de zon beschenen, hij luisterend naar het hoefgeklep of het een nieuwe two-step
was, zij starend naar de hoed van de koetsier met de fraaie glansen, mosgroen en
parelgrijs.
Het paard stond stil, de koetsier keerde zich om. Hij wees, hij vroeg of zij dat daar
niet moesten zien, met een knipoog erbij voegend dat het een plaats was waar zelfs
Onze-Lieve-Heer schik
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in had. Daar zij niets zagen dan een dennenbosje, aarzelden zij, maar de koetsier
riep: Vooruit maar, hield zijn hand op, beloofde terug te komen en reed weg.
Hansje haalde diep adem en Hans vond het hier wel eenzaam, maar toch niet
kwaad. Toen zagen zij uit dat bosje een korte heer naar hen toekomen, die een boord
aan de hals had zo hoog en zo wijd dat zij erom lachen moesten. Allez-allez, riep
hij, gaat naar binnen, het kost geen cent. En met zijn stok telkens op hun ruggen
tikkend, dreef hij hen dat bosje in. Zij kwamen voor een houten trap, voor een doek
waar vergulde nimfen op geschilderd waren. Hier steeg hun een geur tegemoet zo
heerlijk, dat Hansje haar man bij de arm greep en zeide: O, Hans, breng me
daarnaartoe. Het doek ging open, daar stond een zware vrouw, in prachtig geel satijn,
met glimmende armen voor een ijzeren pot waar damp uitsteeg, en zij lachte en zij
wees naar een stapel bruine oliebollen, een bak vol sneeuwwitte suiker. Hansje greep
en at ervan, zo gulzig dat het vet van haar lippen droop en de suiker op haar wangen
kleefde en voor het eerst in haar leven drukte zij Hans in haar armen. Ieder met twee
oliebollen in de handen volgden zij een krom mannetje met een heel klein orgeltje
op zijn buik, dat voor hen speelde: Ach lieve Mathilde... Dadelijk werd het orgeltje
overstemd door luid getoeter achter hen, waar in rijen, met de armen samengekoppeld,
grote boerenmeiden met mirlitons dansend aankwamen, fleurig in hun bebloemde
jakken en schorten, de klompen klepperend. Hansje sloot zich aan bij de voorste rij
en Hans stond alleen.
Even maar was hij ongerust dat hij haar kwijt zou raken, toen werd zijn aandacht
geboeid, rechts en links, door twee kramen, de ene roomkleurig met gouden krullen,
de andere oranjerood en daar stonden boeren schouder aan schouder voor. Hij haastte
zich naar de noga-kraam en hij nam er allerlei blokken, rose en geel en bruin. Hij
kauwde en hij zoog, hij stak zijn zakken vol en hij dacht hoe raar het was dat hij
nergens zulke lekkere noga had geproefd. Toen wilde hij zich naar de schiettent
haasten, maar hij stond opeens voor een tent waar een negerjongen hem een stuk
kokosnoot gaf en hem binnenduwde. Daar was het stil en donker, op de grond zag
hij een harig monster, een wildeman die zachtjes bromde. Hans had hier langer willen
kijken, maar de mensen achter hem drongen hem een hoek om en daar zag hij iets
verbazends. Op een troonzetel van rood fluweel, juist onder
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het licht, zat de dikke dame en een heertje naast haar riep telkens hoeveel kilo zij
woog. Hans zeide: Och, och! waarop de dame haar japon een beetje van de enkels
trok en zeide dat hij aan haar rijglaars mocht komen om zich te vergewissen dat alles
echt was. Hij deed het, hij kneep en hij vond het jammer dat Hansje er niet was om
zich eveneens van deze dikte te overtuigen. Toen werd hij weggedrongen door anderen
die hun beurt wilden hebben.
Buiten werd hij omringd door een troep kermisgangers, mannen en vrouwen, die
een aardig liedje zongen en toen een matroos en een juffer hem een arm gaven zong
hij mee zo hard hij kon... Ach moeder, die zeeman... Het maakte hem zo sentimenteel
dat hij weer naar Hansje rondkeek. Zij heeft toch wel mooie ogen, dacht hij en hij
zei dankje tegen de matroos die hem een zoute augurk in de mond stak. Die smaakte
hem bijzonder goed, hij vroeg er nog een, maar de matroos streek hem alleen over
de haren terwijl de juffer hem meetrok, een tent binnen waar een oorverdovend lawaai
was van gillen, trommels, bekkenslagen. Daar was een koperen leuning en toen de
juffer die aanpakte gaf ook zij een gil en viel Hans aan de borst. Zij rook naar eau
de cologne, hetgeen hij aangenaam vond en op dat ogenblik zag hij Hansje in het
gedrang, die ginds de trap weer afging. Dus pakte hij op zijn beurt gauw de leuning
vast, kreeg een schok en gaf een gil, en liep haar na. Hij zag haar niet in de drukte
en het gehos en daar hij dorst had dronk hij een paar flesjes rode limonade. Toen
werd hij zo vrolijk dat hij zong, de limonademan schrok ervan, en hij riep: Hansje,
Hansje! want hij verlangde erg naar haar. Juist schoot de luiekees hem voorbij, in
een rose tricotpak, hij werd in een dolle bende meegevoerd die hardloper achterna.
En hij kwam in de kring te staan rondom de deftige heer in hemdsmouwen, die in
allebei de handen blinkende degens hield. En een daarvan, het was ongelooflijk, stak
hij in de mond en slikte hij tot het gevest toe in. Hans was er stil van. Hij dacht: Als
ik dat geleerd had, kon ik tenminste iets en zij zou mij bewonderen. Een man met
een blad bood hem anijskoek aan, hij proefde, maar hij vond het te flauw. En hij
keek weer rond waar zij zou zijn, het was hem of hij een beetje melancholiek zou
worden als hij haar niet terugvond.
Maar voor de circustent vergat hij het weer. Daar zat op een stok een papegaai,
rood en blauw, een worstelaar met een panter-
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vel om de heupen stond ernaast, een clown trok gezichten tegen de omstanders en
aan een tafeltje zaten twee beeldschone vrouwen, een welig gevormde, gedecolleteerd,
met een hoed waar een groene veer aanhing, en een jongere met een heel kort rokje
en vurige ogen. Hans besloot hier binnen te gaan. Opeens hoorde hij zijn naam roepen
en zich omkerend zag hij in een hossende troep Hansje aan de arm van die koetsier,
zingend: Kom vriendenschaar, kom bij mekaar... Hij schoot toe, hij botste tegen
anderen en hij werd hardhandig teruggeduwd, op de tenen getrapt, en de andere kant
opgedrongen. Toen hij even stilstond om op adem te komen merkte hij dat het
rommelde in zijn maag. Dus ging hij een met bloemen beschilderde kraam binnen
en at daar twee porties poffertjes met veel boter en een paar vanillewafelen.
Toen, weer aangesterkt, sloeg hij enige keren op het hoofd van Jut. Dit vond hij
een sport om verslaafd aan te raken, veel interessanter dan pingpong, zodat hij zich
voornam zich een hoofd van Jut aan te schaffen om dit spel samen met Hansje te
doen.
Hij vond het gek dat hij zo dikwijls aan haar denken moest, het hinderde hem dat
zij nu met de koetsier langs de kramen zwierde. Neen, dacht hij, het is niet prettig
zonder haar, en toen een man met een panamahoed achter een stalletje hem riep om
van zijn zure haring te eten, schudde hij triestig het hoofd en ging voorbij. Een oude
boer, met een vest van fluweel, stond voor hem stil en zei: Wat scheelt je, vent? Niet
sikkeneuren, hoor, denk aan het spreekwoord: een vrolijk hart is een duurzaam feest.
Hier heb je een sigaar. Hans was allang beu geweest van sigaretjes, maar deze sigaar
zag er zo verlokkelijk uit, dik en zwart, dat hij dadelijk opstak. Kan je nog dansen?
vroeg een ferme meid en zij greep hem om zijn middel zodat hij dansen moest, met
twintig andere paren, een ouderwetse dans die hij nooit gehoord had, maar dadelijk
kon, rondom een piano-orgel met poppen die op triangels sloegen. Daarna schaarden
zij zich in rijen, arm aan arm, achter een doedelzak en een Turkse trom. Hier en daar
hielden zij stil voor een tent of een kraam, waar Hans van allerlei vrolijke mensen
te snoepen en te drinken kreeg, balletjes en pepernoten, kandijkoek en chocola. Hij
at en hij dronk veel, omdat hij alles lekker vond, hij lachte veel tegen iedereen en hij
blies op de toeter zoals de anderen, maar
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zijn hart had een leeg gevoel omdat hij Hansje nergens zag.
Maar opeens zag hij haar. Hij was in de mallemolen op een leeuw geklommen
met de ferme meid naast hem op een paard en de molen stoomde en draaide al bij
de feestmuziek, toen hij haar gewaarwerd aan de andere kant, eveneens op een leeuw,
met een gezicht als een pioenroos. Zij wuifde, zij lachte hem toe met de mond wijd
open. Hij kon het niet langer uithouden, hij klauterde terwijl de molen razend rondging
tussen leeuwen en paarden door tot hij naast haar zat en haar in zijn armen hield.
Daar in de draaimolen, draaiend en draaiend bij de schetterende muziek, wisten Hans
en Hansje voor het eerst wat het was verliefd te zijn. Zij bleven draaien tot het orgel
er genoeg van kreeg en paarden en leeuwen er moe van waren en met versufte ogen
naar hen keken.
Een vrolijk jong paar was het dat terugkeerde van de reis, een lust om te zien. Van
zo veel mooie dingen vertelden zij, van zo veel lekkers, dat voortaan alle jonge paren
voor de huwelijksreis naar de kermis gingen en er met rode wangen van terugkeerden.
Het ging er wel wat ruw toe, zeiden ze, maar het was er heerlijk en men kreeg er
smaak in lekkernij en pleizier. Men had er veel meer van kunnen zeggen, maar het
is jammer dat er geen ouderwetse kermis meer bestaat.
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De onmenselijke geliefde
Door de ontmoeting met die vriend werd ik op onverwachte wijze herinnerd aan
onze jeugd en ik kreeg een verhaal van hem te horen dat mij een raadsel is. Behalve
met Elmer, van wie wij sedert niet meer hoorden, houd ik met de vrienden, die ik al
kende toen wij ongeveer twintig waren, nog altijd enige omgang. Ik ben de enige
vrijgezel gebleven, de anderen zijn allen getrouwd en sommige zijn zó gewend
geraakt aan de echtelijke staat, dat zij het tot een derde huwelijk brachten. Hoewel
wij allen grijs zijn en genoeg belangrijke onderwerpen voor onze gesprekken hebben,
wordt er nu en dan weleens een van die romantische of idealistische onderwerpen
aangeroerd, die ons lang geleden bezighielden, maar dit gebeurt dan met een
glimlachje zoals men over kinderspel spreekt. Veel dingen, die voor de jonge mens
verschijnen met een luister van schoonheid of een halo van mysterie, hebben voor
de bejaarde alle glans verloren en men kan er wel zeker van zijn dat het niet aan die
dingen ligt, die immers een nieuw geslacht evenzeer doen gloeien en bewonderen.
Natuurlijk hadden wij toentertijde ook veel te zeggen over de liefde. Wat was de
liefde, ja, wat was eigenlijk de liefde? Wij trachtten elkander te overtreffen met onze
bepalingen. Sommige daarvan die ik mij herinner, bleken later goed te passen bij
degenen die ze gaven. Twee van ons noemden het een sterke genegenheid, een
verknochtheid, en voor hen kwam het later ook zo uit. Onze cynicus, die de liefde
niet meer achtte dan een woord om meisjes te begoochelen, heeft op zijn beurt veel
ontgoocheling moeten ervaren. Onze knappe kop, die weinig sprak, alleen luisterde,
antwoordde: Wat de liefde is? Ik weet het wel, maar juist als je het mij vraagt weet
ik het niet. Zulke antwoorden gaf hij ook op examens en toch kwam hij er altijd door.
Ik verdenk hem ervan dat hij het nog weet, maar het niet zeggen kan als men het
hem vraagt.
Dan waren er de twee grote tegenstellingen. De een is een bekwaam pedagoog
geworden, met een gehoorzame vrouw,
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de ander een fysioloog van wie jongere collega's zeggen, dat hij niet meer op de
hoogte is, met een vrouw die hem nog altijd ventje noemt. De bepaling van de een
luidde: De liefde is een verhoogd zedelijk besef, dat soms door de hartstocht wordt
verstoord. En die van de ander: Liefde is een benaming voor een samenstel van
metabolische verschijnselen, veroorzaakt door de werking van zekere hormonen op
de hersens.
De ene zowel als de andere bepaling heb ik op de echtverbintenissen van sommigen
mijner oude kennissen toepasselijk gevonden. Hier was vermoedelijk een metabolisme
mettertijd tot stilstand gekomen, daar was het zedelijk besef nog meer verhoogd,
thans onverstoord door de hartstocht.
Wat Elmer van de liefde zeide scheen ons kinderachtig of dom. Wij wisten dat hij
nooit met een meisje gewandeld had en dat de kus hem onbekend was. Het leek soms
of hij zulke gesprekken onaangenaam vond, of zelfs het woord liefde hem hinderde.
Daarentegen praatte hij ernstig over problemen die ons geen belang inboezemden,
over bovennatuurlijke of fantastische dingen. Toen erop aangedrongen werd en hij
wel een antwoord geven moest, zeide hij geërgerd: Als je het dan weten wilt, het is
een waanzin, waarvoor ik op mijn hoede zal zijn.
Een waanzin noemde hij de liefde, dat herinner ik mij goed.
Toch zag ik hem nog diezelfde zomer met een meisje. Zij was mooi, maar wat mij
toen trof was dat hij nog veel mooier was. Nooit heb ik iemand gezien van wiens
wezen zo het geluk straalde, of hij van niets meer wist dan die vrouw alleen. Ja, ik
weet nog dat ik hem benijdde en dacht: Als dat de liefde is zou ik haar ook wel
wensen.
De eerste keer zag ik het paar op een wandeling, toen het nog schemerde, aan de
ingang van het park. Daar zij voor mij liepen herkende ik hem niet. Er was geen
zijpad voor mij om in te slaan. Bovendien, al was het ongepast op een minnend paar
te letten, ik moest wel naar hen kijken, vooral naar haar, want er was iets bijzonders
aan haar gestalte, of er iets met haar mee zweefde, of haar vorm gedurig veranderde,
iets langer of iets korter werd. Zijn gestalte was scherp omlijnd, de hare zo wazig
dat het kijken mijn ogen vermoeide. Zijn voeten hoorde ik op de weg, de hare niet.
Op de open plek voor het theehuis zag ik iets groenachtigs aan haar, iets van de glans
van een glimvlieg. Zij stonden stil zodat ik ze voorbij moest gaan en Elmer, die mij
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herkende, riep luid mijn naam, de vreugde schalde erin. Ik moest zijn uitnodiging
wel aannemen om daar te gaan zitten, maar ik bleef niet lang want, hoe mooi het
meisje ook was, aangenaam vond ik hun gezelschap niet. Gedurig keek zij naar mij,
maar haar stem hoorde ik slechts één keer toen zij een opmerking maakte zonder
zin: Vreemd dat mijnheer mij dadelijk zag. Ik begreep haar niet en dat deed er ook
niet toe want haar stem, hoog en helder als die van een kind, was mooi genoeg.
Toen ik enige dagen daarna Elmer ontmoette had hij de glans van extase in de
ogen en een gloed op de wangen. Ik zeide: Ik dacht dat je daarvoor op je hoede zou
zijn. En hij antwoordde: Ja, met een vrouw, maar zij is geen vrouw, zij is onmenselijk
en ik weet niets van haar dan haar stem, en haar ogen, en haar naam Parsiate. Alles
moet ik vaarwel zeggen alleen om haar.
Meer sprak hij er niet over en daar ik niet nieuwsgierig was naar dergelijke
avonturen vroeg ik geen bijzonderheden over het meisje met die exotische naam.
Het bleek dat geen van de andere vrienden ervan wist dat Elmer een meisje had,
alleen vonden alle dat hij er vreemd uitzag, verwilderd. Ik zeide niet anders dan dat
hij zeker verliefd was en dit werd als een grapje opgevat. Pas later bezon ik mij dat
ik de enige was die hem met dat meisje had gezien.
Nog twee keer ontmoette ik het paar kort daarna, weer in het park, weer in de
vooravond. Uit een pad tussen hoge heesters komend, aan de vijver, stonden zij
plotseling voor mij, zij met de hand op zijn schouder. Ik wilde hen voorbijgaan, maar
ik hoorde dat hij iets tegen mij zeide, zo zacht dat ik het niet verstond. Dus keerde
ik mij naar hem en kwam iets nader. Toen zag ik, dat zij hem wegtrok, alsof zij
verhinderen wilde dat hij dicht bij mij kwam. Hij sprak weer, maar ik verstond het
niet en naderde weer. Het meisje kwam voor hem staan, opgericht. Haar mouw moet
heel dun geweest zijn, want ik zag hem erdoorheen. Toen zag ik ook, heel duidelijk,
dat haar hand op zijn schouder enigszins doorzichtig was, laat ik zeggen zoals matglas.
Zij keerde zich om en ging weg met hem, terug in de duisternis van het pad. Het was
duidelijk, dat zij hun samenzijn niet gestoord wilde hebben, dus keerde ook ik terug.
En de laatste keer gingen zij mij voorbij juist toen ik het hek van het park uitkwam.
Elmer stond even stil, hij noemde mijn naam, bijna gefluisterd, maar het meisje trok
hem mee aan de
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arm. Toen keerde zij het hoofd naar mij om en ofschoon het al donker was zag ik
haar ogen. Ik schrok ervan, zo mooi waren ze. Ja, ze hadden iets onmenselijks, met
een groenachtige glans uit de diepte.
Daarna hoorden wij niets meer van Elmer. Zijn vader, aan wie hij geschreven had
dat hij naar het buitenland was vertrokken, vreesde dat hij de verkeerde weg was
opgegaan. Daar ik toen natuurlijk vertelde wat ik wist van het geval, waarbij ik mijn
eigen meningen en indrukken verzweeg, waren de vrienden het erover eens, dat
Elmer het avontuur te ver gedreven had. Allen, zonder uitzondering, meenden dat
er grenzen waren aan hetgeen men doen kon als men verliefd is. Ook ik geloofde dat
en dat is een van de redenen waarom ik mij van de liefde vrij heb gehouden. Immers,
als het geluk grenzen heeft wacht daarbuiten het ongeluk.
Wij waren van de middelbare leeftijd, zowat twintig jaar later, toen Elmer
terugkeerde. Ik ontmoette hem toen ik naar de sociëteit ging om de krant te lezen en
ik herkende hem niet, maar hij was het die mij aansprak. Ik was onthutst. Zeker, dit
was Jacob Elmer, tenminste zo zag hij eruit toen hij drieëntwintig was. De tijd had
niets aan hem veranderd, het was een jongen die voor mij stond. Bij de vele vragen
die ik achtereen deed bleef hij zwijgen en er kwam een glimlach op zijn gezicht die
melancholie verried. Hij liep langzaam met mij mee en in een stille straat nam hij
mij bij de arm en zeide: Jou wil ik het wel bekennen. Ik ben mijn verstand kwijt
geweest. Maar ik kon het niet uithouden, ik moest alles hier terugzien. En nu is het
gedaan met Parsiate. Maar ik kan ook niet buiten haar, ik moet haar weer gaan zoeken.
Ik wilde er meer van weten om hem raad te kunnen geven, maar hij schudde steeds
het hoofd en zeide: Neen, spreek er niet meer over, het geeft niets. Vroeger had je
me kunnen helpen, nu niet meer.
Aan andere vrienden, die hem ontmoetten en vroegen waar hij geweest was, gaf
hij alleen ten antwoord dat hij in het buitenland had gewoond en op een verre reis
geweest was. Tegen mij zeide hij op mijn herhaalde vraag: Daar kan ik met niemand
over spreken, je zou me ook niet eens geloven.
De mening, die ik had over dit geval, was die van alle anderen: ontgoocheling van
de liefde. Maar hoe kon hij dit uiterlijk van de jeugd behouden hebben?
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Hij verdween nogmaals en niemand hoorde van hem. Het kan wel zijn dat wij nooit
meer over hem spraken omdat wij de jaren van de ouderdom tegemoettraden met
zorgen, gebreken, verlies van belangstelling. Ook ik vergat hem.
En nu, na nogmaals twintig jaar, heb ik hem weer ontmoet. Op mijn
morgenwandeling was ik juist gaan zitten op de bank waar ik gewoonlijk rust, toen
er een heer naast mij kwam. Ik had een nieuwe bril, ik herkende hem, Elmer, nu wel
iets verouderd, zeker, maar toch zo jong van voorkomen, dat hij voor mijn zoon zou
kunnen doorgaan. Stil was hij ook vroeger geweest, dus verwonderde ik mij daar
niet over... Met liet mooie zomerweer hebben wij enige dagen achtereen samen in
het park gewandeld, zonder over zijn avontuur te spreken, tot hij erover begon en
mij daarna verzocht het onderwerp nooit meer aan te roeren.
Herinner je je dat wij vroeger over de liefde spraken? Misschien weet ik nu wat
dat is. Misschien ook niet, want zij was geen vrouw. Als zij een menselijke vrouw
geweest was zou de liefde wel langzaam uitgegaan zijn, zoals bij de mensen. Maar
zij was geen vrouw, meer herinner ik mij niet.
Ik vroeg waar hij met haar gewoond had al die jaren, want dat moest hij zich toch
herinneren. In haar land, antwoordde hij, ik heb er niets dan haar gezien. Is de liefde
dan een waanzin? De hemel weet het.
En ik hoef niet te zeggen dat hetgeen hij ondervonden heeft boven mijn gedachten
gaat.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

117

Het vrouwtje van waarom
Toen het kind in de wieg lag huilde het op twee tonen met een metrische voet van
drie syllaben, waarin de moeder verstond: ach-waar-òm? Het deed het niet dikwijls,
alleen wanneer het opgenomen werd en voedsel kreeg. In het eerst maakte het gedrein
de moeder weleens weemoedig en zij dacht: Ja, waarom is het wicht geboren? zo
gemakkelijk is het in de wereld niet. Maar zij raakte eraan gewend en zij zeide: Stil
maar, schatje en vraag niet, je moet immers groot worden.
Toen Trijntje begon te praten was: Ach, waarom? het eerst wat zij zeggen kon.
Het deed de vader veel genoegen want hij dacht dat het kind verstandig en weetgierig
was, daarom gaf hij bij alles wat hij zeide ook de reden. Zij luisterde, hem aandachtig
aankijkend, maar zodra hij het naar zijn beste weten had uitgelegd, herhaalde zij de
vraag. Het verveelde hem al gauw. Een buurman, die ondervinding had, noemde het
een eigenaardigheid die wel meer bij jonge kinderen voorkwam, het was maar een
bui, die bij de ontwikkeling behoorde en op zijn tijd voorbijging. Bij Trijntje wilde
die bui niet overgaan. Men liet haar vragen zonder antwoord te geven en aangezien
zij overigens niet veel zeide, lette men niet op haar.
Zij moest naar school en voor de deur keek zij op tot haar vader, die haar aan de
hand hield, en vroeg: Ach, waarom? Omdat je leren moet, zeide hij. In de klas sprak
de bovenmeester de kinderen toe, zeggend, dat zij nu groot werden en dus vlijtig
moesten leren. De andere kinderen waren er stil van, maar Trijntje vroeg: Ach,
waarom? Dat is een verstandig kind, riep de meester uit, vraag maar alles wat je
weten wilt, beste meid, dan word je gauw de knapste. Zij kreeg een griffel en een
lei, bekeek die, en zeide niets, maar trok de wenkbrauwen op. Dat de a met twee a's
geschreven moest worden en dat de meester met een p erachter een aap maakte
begreep zij wel, maar waarom hij het deed, vond zij toch raar en ook dat het juist
aap was, wat zij op de lei moest schrijven. Zij legde de griffel neer. Trijntje, je moet
schrijven, zei de meester en zij antwoordde: Ach, waarom?
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Maar onwillig was zij niet, zij deed haar best en leerde schrijven, lezen, rekenen.
Alleen keek zij de meester dikwijls aan, nieuwsgierig wat hij nu weer zeggen zou.
Die Trijntje, zei de meester tegen haar vader, laat die maar lopen, zij vraagt bij alles
naar het naadje van de kous, maar men kan zo'n klein kind nog niet al te wijs maken.
Later, op catechisatie, moest zij vragen uit het hoofd leren en ook de antwoorden
daarop. De andere meisjes giechelden of babbelden, maar Trijntje stak telkens de
vinger op wanneer dominee iets verteld had van de zonde, van het paradijs en zulke
dingen en dan legde hij het voor haar alleen nog eens uit. Hij dacht, dat zij het wel
begreep, maar niet gauw geloven kon, want altijd vroeg zij weer waarom. Het maakte
hem ongeduldig, het deed hem denken aan sommige woorden van de Prediker.
Trijntje, zeide hij ten leste, genoeg gevraagd, neem maar aan wat ik je zeg, daar kan
je staat op maken. Dan zweeg zij en haalde alleen maar in de gedachte de schouders
op. Het was niet dat zij de dominee niet geloofde, daarvoor had zij te veel eerbied,
noch wat in het boekje stond, neen, dat moest wel waar zijn. Maar waarom de eerste
mens ongehoorzaam was geweest en waarom hij geschapen was, dat wilde zij weten.
En dat waren juist de dingen die dominee voor haar verstand nog te moeilijk vond.
Om de reden van het bestaan te vatten moest men vrij wat ouder zijn.
Toen zij wat groter was zei haar moeder, dat zij het naaien goed moest leren, dan
kon zij later naaister worden. De werkjes met naald of breipen had zij altijd met
pleizier gedaan, maar waarom zij naaister moest worden vond Trijntje vreemd. Kind,
je moet toch je brood verdienen? Wie geeft je te eten als je ouders er niet meer zijn?
Werken moet ieder mens.
Jawel, dat was voor haar niet moeilijk te begrijpen, maar wat kon de reden daarvan
zijn? Dat weet geen sterveling, zei haar moeder, men doet het maar. Dus ging Trijntje
in de leer en toen zij het vak verstond, werkte zij maar. Als men haar betaalde keek
zij verwonderd. Als men haar te veel gaf, vroeg zij waarom en dat deed zij ook als
men haar te weinig gaf. Het maakte geen verschil voor haar, dus gaf men liever
weinig. De vriendin maakte haar daar opmerkzaam op, zeggende: Je moet beter op
je verdienste letten, anders word je maar bedot. Ofschoon Trijntje het wel geloofde,
vroeg zij: Ach, waarom? Omdat de mensen
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zijn wat ze zijn, was het antwoord en dat begreep Trijntje niet.
Zij was twintig jaar toen een brave jongen haar aansprak en vroeg of zij met hem
wandelen wilde, waarop zij haar gewone vraag deed. Hij had wel kunnen antwoorden,
maar hij wist niet hoe hij het zeggen moest. Toen hij de volgende dag het verzoek
herhaalde voegde hij erbij dat hij behagen in haar schepte, daarom wilde hij met haar
wandelen. Jawel, zeide zij, zoveel begrijp ik al, maar waarom heb je dan in mij
behagen? Hij dacht slim te zijn en het antwoord te geven met een kus, maar zij
weerhield hem en vroeg waarom hij dat wilde doen. Zij was veel te onnozel, dacht
hij, dus deed hij beter met een andere te gaan.
Een jaar daarna kwam er weer een brave jongen, die zo door haar bekoord werd
- want Trijntje was heel knap geworden - dat hij cadeautjes voor haar meebracht,
suikertjes en bloemen, en als hij ze haar gaf kreeg hij een kleur. Ook Trijntje voelde
dat zij gloeiend in de wangen werd zodra zij hem zag. Waarom krijg ik toch zo'n
kleur? vroeg zij zichzelf voor de spiegel. De spiegel, die even lachte, antwoordde:
Malle meid, dat weet je best, vraag het anders maar aan je hart. Hoewel het hart heel
zacht sprak kon zij toch verstaan dat de liefde was gekomen. Zij zuchtte lang, alsof
er iets was dat zij nooit begrijpen zou, en zij vroeg: Ach, waarom?
Maar die jongen hield op met een kleur te krijgen en al vroeg zij nog zo dikwijls
waarom, hij bracht haar naar stadhuis en kerk en maakte haar tot zijn vrouw. Nu was
zij getrouwd, maar waarom wist zij niet.
En toen er een kind geboren werd, vroeg zij dadelijk: Ach, waarom word je
geboren? Dat deed zij bij ieder kind dat er kwam, maar natuurlijk waren die kinderen
nog te klein om antwoord te geven.
Trijntje kreeg grijze haren. De kinderen werden groot en gingen uit huis, het een
na het ander. Telkens wanneer zij haar gewone vraag deed antwoordde iemand dat
immers zo de loop der dingen was, vandaag zus en morgen zo, altijd voortgaand en
veranderend. Waarom is er dan niets dat blijft? vroeg zij.
Zij was al oud, weduwe, alleen in huis toen zij nog steeds in gedachten zat over
het waarom van alles wat zij zag en wat haar overkwam. Voor veel dingen wist zij
wel een antwoord, want Trijntje was niet dom, maar als zij dan verder vroeg, bleef
zij eindelijk stil. Waarom volgt er op de dag een nacht, zolang ik
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mij herinneren kan? Omdat de zon opgaat en ondergaat. Waarom staat de zon niet
stil? Omdat zij aan de wet gehoorzamen moet. Waarom die wet gegeven was zou zij
maar niet vragen, daar kwam zij toch niet achter. En zij wilde tellen, hoeveel
antwoorden zij in haar leven gekregen had waardoor zij iets werkelijk begrepen had,
maar zij kwam niet eens tot één. Zelfs op de vraag, waarom zij altijd waarom gevraagd
had, kreeg zij geen goed antwoord. Zelfs het antwoord: Trijn, je wil weten wat nog
nooit een mens geweten heeft, bevredigde haar niet. Het had allang geen nut meer
te vragen en toch deed zij het omdat zij eenmaal zo gemaakt was. Waarom was zij
dan zo gemaakt?
Zij was zo oud dat zij haast niet meer zien kon toen er een geest kwam die zeide:
Trijntje, we menen het goed met je, zeg jij maar zelf hoe je het na dit leven hebben
wil. Zij begreep hem niet, zodat de geest haar moest uitleggen dat het leven in deze
wereld maar een tijd kon duren en dan gevolgd werd door een tijd hetzij in de hemel,
hetzij in de hel, hetzij in een andere wereld, hetzij ook door niets, al naar de
omstandigheden, maar zij mocht zelf een keuze doen. Moet er dan na dit leven weer
wat volgen? vroeg zij. Ik heb hier het waarom niet eens begrepen en als ik nog meer
te vragen krijg wordt mijn hoofd zo moe. Laat me nog even nadenken, goede geest.
Maar, zoals haar in het leven wel eens meer was overkomen wanneer zij aarzelde
omdat zij niet wist waarom er iets gebeuren moest, gebeurde er iets met haar. Zij
werd opgenomen van haar stoel en haar lichaam bleef zitten. Zij werd gedragen tot
voor een poort zo licht als een zomerdag, waar een geur van leliën uitkwam. Open
de zaligheid voor Trijntje! hoorde zij zeggen. Moet ik daar binnen? vroeg zij, ach,
waarom? En een grote stem sprak: Neen, dat vrouwtje van waarom zou de harmonie
hier maar bederven. Toen werd zij weer opgenomen en gedragen, het was zo koud
dat zij wel een sjaal had willen hebben.
Zij kwam voor een andere poort, die nooit geboend werd en het rook er erg
onzindelijk. Open de verschrikkingen voor Trijntje! riep een stem, hier mag zij zelf
zien dat het antwoord erger is dan de vraag. Moet ik door die vuile poort? vroeg zij,
ach, waarom? Een stem als een verroeste ketting antwoordde dadelijk: Neen, dat
malle vrouwtje zou meer vragen dan Satan zelf weet, brengt haar naar de hemel, daar
weet men alles.
De geest, die haar droeg, wist geen raad. Het wordt lastig,
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zeide hij, waarom vraag je toch altijd waarom? Daar heb je gelijk in, zeide zij,
waarom?
Hij droeg haar naar deze wereld terug, maar juist toen hij haar daar wilde
nederzetten, kwam de engel die, zoals men weet, op de loop der dingen hier toezicht
houdt en riep: Halt. Wie kan dat zijn? Vrouw Waarom? Die laat ik geen tweede keer
hier binnen. Eens tachtig jaar van alles het waarom gevraagd, is al te veel van het
kwade zaad der ontevredenheid. Bovendien heeft zij zwermen kleinkinderen
voortgebracht, die allemaal vragen en anderen leren vragen. Dat is niet alleen
vervelend, maar lastig, het leidt tot beroerte en opstand. Breng haar naar de hemel
of naar de hel, om het even.
De geest zuchtte want hij werd al moe. Zeg jij het zelf, Trijn, zeide hij, waar je
naartoe wil en houd dan je mond als ik je daar breng. Waarom ben je mij weg komen
halen? vroeg zij, en waarom moet ik ergens naartoe? Voor mij is het eender, hier of
daar, bestaan of niet bestaan, alleen zou ik zo graag de reden van alles willen weten.
Toen vloog die geest weer met haar, zo lang dat zij in slaap viel, zo lang dat zij
weer wakker werd van de koude. Gaan we nog altijd? vroeg zij, waarom? Maar
plotseling greep hij haar aan en slingerde haar weg, de eeuwigheid in. Soms werd
zij wakker en vroeg dan: Ga ik nog altijd? Ach, waarom? zacht, klagend, zoals een
klein kind. En haar stem is het die men hoort als men lang zit te mijmeren over iets
en er de reden niet van begrijpt.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

122

De grootmoedige bazaarman
Er werd van meester Kadoe gezegd dat hij als kind al iets bijzonders had, maar
niemand wist wat dat eigenlijk was, want toen al was hij zo stil en zo in zichzelf
gekeerd dat men hem niet opmerkte. Ook zijn ouders letten weinig op hem, een
tevreden jongen die vlijtig leerde en altijd bezig was. Kadoe zal een jaar of tien
geweest zijn toen op een dag de grote staande klok niet meer lopen wilde. Zijn vader
zeide dat hij de klokkenmaker zou ontbieden en toen hij in de avond thuiskwam tikte
de klok weer gewoon. De jongen had haar opengemaakt, onderzocht, gereinigd en
hersteld, maar hij had er geen woord over gezegd. De ouders waren niet eens verbaasd,
de vader zeide alleen maar: Goed zo, en de moeder noemde nog enige dingen die
gemaakt moesten worden. Nu eerst zagen zij dat Kadoe altijd met werktuigen
rondging, sloten en scharnieren losschroefde en weer bevestigde, deuren rechtzette,
kasten politoerde, zodat alles aan huis en meubelen netjes glom. Nooit vroeg hij wat
er gedaan moest worden, alles deed hij zwijgend, ongemerkt. Op zijn vijftiende jaar
was Kadoe een bekwaam ambachtsman die degelijk omging met houten en metalen
en alleen geleerd had door de drang te onderzoeken, te herstellen en te maken. In
deze tijd voldeed het hem niet meer huisraad op te lappen of slechts nuttige dingen
voort te brengen, hij wenste ze ook bevallig en hij begon allerlei voorwerpen te
maken die door kleur en vorm de verwanten en de buren behaagden. Een oom was
zo bekoord door een inktkoker van ebbehout dat de jongen hem die aanbood. Een
neef vond dit heel aardig en vroeg er ook zo een voor hem te maken en een andere
oom bestelde er zelfs twee, waarvoor hij de kosten vergoeden wilde. Toen Kadoe
acht inktkokers had vervaardigd en uitgedeeld, zonder loon of vergoeding te vragen,
maakte hij twintig koperen lampjes, alle verschillend, maar alle zo fraai dat zij zeer
in de smaak vielen. Andere burgers, die ze bij vrienden hadden gezien en zich
verbaasd hadden dat die dingen zo weinig kostten, kwamen ook zulke lampjes
bestellen. Maar Kadoe had nu zijn zin gezet op andere voorwerpen
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en bovendien, hij was nu een jonge man met grote plannen, hij wilde een ruime
werkplaats bouwen.
De meester-metselaar, de meester-timmerman was Kadoe zelf, zonder hulp van
andere handen. Alleen om de bouwstoffen te kopen hielp zijn vader hem met
penningen, maar niet veel want de man was niet rijk en Kadoe had weinig nodig, hij
bakte zelf de stenen, hij zaagde zelf de planken. Daar hij nu genoeg verstand had
van hout en steen om te beseffen dat hij zich niet haasten moest, duurde het drie jaar
voor hij gereed was. In die tijd begon zijn geluk. Omgang met mensen had hij niet
nodig omdat hij vervuld was van de arbeid zijner handen en de vormen die daar
uitkwamen. Er is door nuchtere beschouwers weleens beweerd dat de eerste
levensdriften op voeding en voortplanting gericht zijn en als dit een regel mag heten
was Kadoe een der uitzonderingen daarop. Alles wat een jonkman kan bekoren liet
hem onverschillig, fraaie klederen, lustig gezelschap, wijn en taart en mooie meisjes,
zelfs het nodige brood vergat hij soms. Eén enkele begeerte had hij en dat was met
de handen voort te brengen wat hij in de verbeelding zag. En dat was veel, zeer veel.
Alle voorwerpen die men bedenken kan wilde hij maken, voorwerpen voor het
gebruik, voor de tooi, voor het spel, voorwerpen waarvan hij zelf niet wist hoe ze
konden dienen. Alles, groot of klein, licht of zwaar, wilde hij deugdelijk maken, van
de beste stoffen, juist van maat, en met geen enkel werkstuk had hij vrede als het
niet tevens edel of sierlijk was gevormd. Het voortbrengen was zijn vreugde, het
streven daartoe zijn enige gedachte.
Als echter de mensen van meester Kadoe zeiden dat hij een bijzonder man was
bedoelden zij niet deze bezetenheid, maar een andere eigenschap die men even zelden
ziet. Van het ogenblik dat een voorwerp voltooid voor hem stond stelde hij weinig
belang in het verder lot ervan. Hij zette het op een goede plaats, hij stofte het af
wanneer hij er toevallig langskwam, maar enig gevoel had hij er niet meer voor en
soms was het hem vreemd alsof een ander het had gevormd. Hij had geen ijdelheid
die erdoor gestreeld kon worden, noch zucht om er voordeel van te trekken. Wanneer
de bezoekers hun mening uitspraken, meestal bewonderend, over een fraaie kan van
koper, een hechte tafel van palissander of een kunstig gesneden camee, knikte hij
wel uit beleefdheid, maar de onverschilligheid was hem aan te zien. En wanneer
iemand naar de prijs vroeg trok hij bevreemd de wenk-
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brauwen op en noemde een bedrag dat hem inviel. Hoewel het meestal buitensporig
laag was, soms zo laag dat men hem verzocht het nog eens te zeggen, kwam het toch
voor dat een vrekkige koper er nog op afdong. Dan keek Kadoe die gewoonlijk op
zijn bezoekers geen acht sloeg, de man eens aan en hij deed één van beide, hij zette
het voorwerp zwijgend op zijn plaats of hij gaf het als geschenk. In het een en het
ander geval verzocht hij de klant hem verder niet van zijn werk te houden.
Het is te begrijpen dat meester Kadoe in de stad de naam kreeg van zonderling.
Wie gulheid van hem had ondervonden noemde hem sympathiek, wie door hem met
onverschilligheid was bejegend noemde hem ongemanierd. In twee opzichten stemden
aller meningen overeen: niemand die zijn bekwaamheid niet erkende en tevens lachte
over zijn onnozelheid. Zeker was er geen bekwamer ambachtsman dan hij, maar ook
geen onhandiger koopman, want van waarde bleek meester Kadoe geen verstand te
hebben en hij, die allang tot de welgestelden had kunnen behoren als hij op zijn
voordeel had gepast, moest iedere week van een schuldeiser onvriendelijke woorden
horen. De bakker kon hij niet met geld betalen, maar nu eens met een boekenkast,
dan weer met een armband door die man bewonderd. En dit gaf last, want die bakker,
evenals trouwens anderen die hem waren leverden, wilde niet te veel betaling, maar
evenmin te weinig, en daar hij van het aangeboden voorwerp de prijs niet wist was
het slot dat hij te veel aanvaardde, hetgeen toch enigszins op het geweten drukte.
Het zonderlinge van Kadoes karakter was hierin gelegen dat hij, van wie immers
niemand kon zeggen dat hij een domme man was, niet het minste begrip van waarde
had, althans niet van de waarde die met cijfers wordt gemeten.
Dit bleek duidelijk omtrent het midden van zijn leven toen hij geen tijd meer voor
de klanten had en ze ongeduldig wegzond. Zo zeer was hij door de arbeidsdrift
bezeten dat hij in menigte voorwerpen van onverwachte verscheidenheid vervaardigde
en er zelf de tel van kwijtraakte, zodat hij in de namiddag niet meer wist wat hij in
de morgen had voltooid. Binnen een jaar geleek de werkplaats een pakhuis met de
sokkels, de schrappen en de uitstalkasten, van de vloer tot de zoldering, beladen en
volgestuwd met voorwerpen, groot en klein, zoveel men kan bedenken. Er waren
meubelen van gewoon en van zeldzaam materiaal,
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porselein, glas en aardewerk, handtassen, wandelstokken en paraplu's, borstbeelden
van ivoor en van brons, spiegels, speelgoed en wandtapijten, sieraden van edelsteen
en zilveren snuisterijen, meer dan er te vinden is in een oosterse bazaar. Het scheen
of Kadoe een razernij had voor materiaal, zodat hij alles beproefde en er ook dadelijk
goed werk uit vormde, houten en metalen, glas en leem, gesteenten, schildpad en
paarlmoer. Wie iets zocht dat in geen winkel in geen enkele stad te krijgen was, ging
naar meester Kadoe, snuffelde in zijn werkplaats en vond het, mooier, degelijker dan
hij zich had voorgesteld.
Maar dan kwam de moeilijkheid van de handel, want Kadoe wist niet van prijzen
en toonde bovendien dikwijls een onverwachte gril. Een burgemeester had eens
tevergeefs gezocht naar een ketting met een buitengewoon juweel eraan en vond er
bij hem in een kastje tien. Toen hij naar de prijs vroeg antwoordde Kadoe dat hij er
geen een verkopen wilde en gaf daarvoor geen reden. Een dag daarna kwam er een
student en kreeg, hoewel hij niet eens een ketting nodig had, er een cadeau, maar
een pijpje waar hij zijn zin op had gezet, werd hem geweigerd. Ten eerste dan vond
men Kadoe een rare man omdat hij nu eens iets niet verkopen wilde, dan weer om
niet gaf, zonder op de rang van zijn klant te letten. Maar ten tweede en voornamelijk
noemde men hem raar omdat hij, wanneer hij toestemde in een koop, een ongehoorde
prijs vroeg, een enkele keer verbazend hoog, meestal ongelooflijk laag. Waarom?
vroegen de mensen zich af, weet de onnozele hals dan niet wat de dingen waard zijn?
Het is zonde van al zijn arbeid dat hij er niet eens het verdiende profijt van trekt. En
terwijl toch, dat moet erkend worden, alles wat hij maakt van de beste kwaliteit is,
keurig en chic. Hij is een verdienstelijk man, aan wie vele burgers groot voordeel te
danken hebben, maar als het zijn belang betreft is hij onverstandig.
En toen zijn baard al wit was werd meester Kadoe nog zonderlinger dan ooit. Zijn
werkplaats, nu algemeen De Bazaar genoemd wegens de verscheidenheid der waren,
was propvol, zo vol dat hij geen ruimte had om zijn werk te doen. Hij wist er geen
weg in en dikwijls kon hij iemand een voorwerp niet verschaffen omdat het onder
de stapels niet te vinden was. Soms zat hij met de hand aan het hoofd en keek de
boel aan van boven naar beneden. Wat hij dacht is niet te zeggen, ofschoon men
vermoeden mag dat hij zich vragen stelde omtrent de vruchten van

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

126
zijn arbeid. En op een morgen zag men voor een der ramen een bord waarop in
sierlijke letters te lezen was: Opruiming, te koop of te geef al naar het u behaagt.
De eerste voorbijgangers begrepen dit opschrift niet, maar voor de middag was er
zulk gedrang voor de bazaar dat er agenten moesten komen opdat de mensen ordelijk
binnen konden gaan, ieder op zijn beurt. Door een andere deur kwamen zij weer
buiten, ieder met een voorwerp dat hij zich had aangeschaft, allen met schitterende
ogen. Men zegt dat sommigen inderdaad met geld betaald hadden, ofschoon meester
Kadoe niet eens een prijs wist, zij hadden het al te gek gevonden te nemen zonder
te geven. Het merendeel echter had terecht begrepen dat de man liever gaf dan
verkocht en de gave ook aanvaard.
Toen men nu alles had weggehaald begon Kadoe opnieuw te werken, weer even
rusteloos, binnenkort was de bazaar weer boordevol met zijn voortbrengselen,
degelijker, mooier dan ooit. In de eerste tijd werd hij niet gestoord door klanten en
dat kwam omdat menigeen in de stad zeide dat zijn waren toch minder goed waren
dan men vroeger had gemeend. Hoe kan dat ook anders, zeiden sommigen, van een
man die niet eens weet wat iets kosten moet? Grootmoedig is hij zeker, met al dat
weggeven, maar onverstandig. En goederen zonder prijs mogen dienen voor de
mindere stand, maar niet voor mensen die eisen stellen.
En sommigen zeiden dit en sommigen zeiden dat. Maar toen op een dag meester
Kadoe weer het bord voor het raam hing kwam er weer een menigte om uit te zoeken
wat hij voor hun gading had.
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De liefhebbende vader
Onlangs werd de klacht vernomen dat men in Amsterdam zo weinig kinderen krijgt.
Dat komt ervan als men in zijn eigen stad de weg niet meer weet. Ieder deel der
wereld heeft zijn wijze om in het bezit van kinderen te voorzien en in ons vaderland
zijn in streken van de landbouw de kool, bij voorkeur de witte of savooie, in polders
en langs wateren de ooievaar van eeuwen her de meest gezochte voortbrengers
geweest. De Nederlanders waren altijd kindervrienden, vandaar hun grote genegenheid
voor de ooievaar. Het is de eer der burgers van 's-Gravenhage, dat zij deze vogel in
het blazoen hunner stad hebben geplaatst. De geschiedenis wil dat de ooievaar in
den beginne ook Amsterdam gaarne bezocht, maar dat hij toen het daar met tijd en
wijle te druk werd, het water minder helder, zich liever ophield in de welige landerijen
langs de duinen. Gelukkig bracht een schrandere Amsterdammer enig zaad van de
witte kool in de stad, waaraan, zoals bekend is, de aardigste kinderen groeien die
hier, vermoedelijk door de voorjaarsregens, meestal blond van haar zijn. Het heet
dat sommige tuinlieden zich bijzonder toelegden op het kweken, zodat er aldra groot
verschil was in de kinderen die men krijgen kon, zoete en stoute. Volgens deskundigen
had ook de grond, waarop de kool groeide, een zekere invloed op die verschillen.
Hoewel dit niet bewezen werd, heeft men toch opgemerkt, dat er enkele warmoezerijen
waren, die de zoetste kinderen leverden, kinderen die niet nutteloos huilden, die niet
zanikten of dreinden en vooral niet jokten. Die tuinen lagen aan de overkant van het
IJ, de buurt genoemd Volewijk, en daar gingen de Amsterdammers dus hun kinderen
halen. Het was een goede gewoonte, helaas, langzamerhand vergeten.
Gelijk alle mensen hebben de Amsterdammers hun eigenaardigheden en daarbij
valt, na de zucht tot graven en tot dempen, de zucht tot zonderlinge humor op. De
grappigheid kreeg wel eens een diepere betekenis, zoals toen de overheid besloot de
galgen te verplaatsen en daartoe de oever van het IJ koos, juist op de plek waar de
schuit aanlegde voor mensen die zich een
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kind gingen kiezen op Volewijk. Men vraagt zich af wat daarachter stak. Moest de
man, opschouwend naar de drie galgen, waar bijgeval nog een treurig overschot
aanhing, eraan herinnerd worden dat niet een ieder, die met fatsoen ter wereld komt,
haar weer met fatsoen verlaat? Dan getuigt die les niet van kiesheid. Want, met het
pasgeboren kind in het mandje om zijn vrouw eens te verrassen, zou die man wellicht
somber gestemd worden door dit schouwspel en, de hand in de boezem stekend,
vrezen dat een dergelijk lot ook hem kon wachten. En voor zulk een vermaning was
dit niet het gepaste ogenblik. Of was de overheid zo zwaartillend te menen dat al wie
in Amsterdam geboren werd, rekening moest houden met de galg? Zij had dit op
andere wijze kunnen tonen dan door zulke ongevoeligheid jegens pasgeborenen.
Mogelijk echter was de grappigheid enkel toeval en de oorzaak de lage prijs van de
grond in Volewijk.
Het behoeft geen uitleg dat de aanwezigheid der galgen veel schade heeft gedaan
aan de toeloop om er kinderen te halen. Mensen met achting voor zichzelf gingen
liever elders of gaven zich in het geheel geen moeite meer. Alleen zij, die trouw
wilden blijven aan de wijze gewoonten hunner voorouders, gingen voort dat drasland
te bezoeken en, het moet gezegd worden, met schoon gevolg, want ook heden nog
zijn de blonde Volewijkertjes de aardigste kinderen van de stad. Het waren echter
geen deftige mensen, die daar nog kwamen, integendeel, de nederigste, gewoonlijk
ook niet vermogend.
Kornelis Sat was, lang voor er nog gesproken werd over de afschaffing van de
galgen, een eenvoudige haringverkoper, die heel de dag langs de weg moest gaan
om zijn brood te verdienen. Hij had een goede inborst, blijkend uit zijn liefde voor
kinderen en dieren, maar hij was ook behept met zekere zwakheden, die hem
onbemind maakten bij de politie, vechtlustigheid en gebrek van eerbied voor het
gezag. Dit was de reden dat de dienders een schuine blik op hem sloegen waar hij
voorbijging en vooral op zaterdag deden of zij zijn geestigheden niet verstonden.
Zijn goede inborst echter en zijn puntige gezegden stelden hem in een goed blaadje
bij de vrouwen en een van haar voelde zich zo zeer tot hem aangetrokken, dat zij
met hem trouwen wilde.
Al spoedig toonde Sat een goed echtgenoot te zijn en dat hij een goed huisvader
zou worden, kon een ieder begrijpen die hem hoorde over te verwachten kinderen.
Het viel de buren op zo veel
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haast hij daarmee maakte, want een ander zou nog een poosje gewikt en gewogen
hebben, maar voor men erop bedacht was liet Sat zich overvaren naar Volewijk en
kwam met een flink geschapen kind terug. Hij had ervan te vertellen, dat het niet
makkelijk was te kiezen aan de overkant van het IJ, men raakte de tel kwijt zo veel
kool daar groeide en men werd er doof van al die liedjes:
Pluk mijn! Pluk mijn!
'k Zal alle dagen zoet zijn!

Zijn vrouw was zeer ingenomen met zijn keuze, zij zeide dat een zoeter kind dan die
eersteling niet bestond. Liever had zij een jongen gehad, maar hij antwoordde dat de
stemmetjes van de meisjes zoveel mooier hadden geklonken.
Toen hij op een dag van mei volgens de afspraak weer zou gaan, drukte de vrouw
hem op het hart zich door die stemmetjes niet te laten verleiden en vooral een jongen
mee te brengen. Wees maar gerust, zeide Sat, maar ondanks die belofte had hij bij
terugkeer twee meisjes in het mandje, blond en welgeschapen. Hoe kwam dat zo?
vroeg zij. Hij zeide dat hij nooit meer in de mei zou gaan, want zo veel kool er nu
met kinderen beladen stond, kon geen mens geloven en overal hoorde men ze roepen,
net als belletjes op de kermis: Pluk mijn, pluk mijn! Hij had gedacht dat het tijd en
geld voor het veer spaarde als hij er twee tegelijk nam, een jongen en een meisje,
maar hij had niet goed opgelet en een volgend maal zou hij beter uit de ogen zien.
Dat het een wakkere tijd was in ons land, kan het voorbeeld van Sat getuigen. Hij
werd steeds ijveriger met de haring, steeds voortvarender met de vermeerdering van
het gezin. Toen hij voor het vierde en ook voor het vijfde kind weer meisjes had
gehaald, begon de vrouw wat moedeloos te worden en dat gaf onenigheid over en
weer, hij zeggend dat men aan de stronk niet beslissen kon tussen jongen of meisje,
en zulke uitvluchten meer, zij pruttelend dat zij dan zelf wel eens zou gaan. Voor
ontevredenheid was er overigens geen reden, want al die kinderen hielden zich stipt
aan hun belofte van alle dagen zoet te zijn en bovendien hadden zij de groeizaamheid
van de kool behouden. Dit, men zal het toegeven, zijn dingen, waarop bij kinderen
gelet moet worden.
Toen zij wat groter werden, kregen zij er zelf schik in wat de
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vader vertelde van de velden kool op Volewijk en zij waren het die hem aanspoorden
er weer heen te gaan om nog een kind te halen, waarbij een ieder enige wensen
voegde: de een was voor zwart en lang haar, de ander voor zwart, maar gekruld; de
een voor blauwe of grijze, de ander voor bruine ogen. Toen zij niet ophielden erover
te dwingen, gaf de vrouw toestemming het nog maar eens te wagen. Sat scheen
onverbeterlijk. Ook ditmaal had hij er twee in het mandje, en de vrouw mocht dan
wat grimmig kijken, de kleintjes juichten, al waren het dan weer meisjes en beide
blond zoals zijzelf. En die twee groeiden even hard en waren even zoet. Ja, zei de
vader, zoet zijn ze daar allemaal en als je hun liedjes hoort, moet je op je handen
passen om er niet drie of vier te plukken. Vier vonden de oudsten al te veel opeens,
maar met drie zouden zij hem toch graag zien komen. Toe, vader, zeiden zij als
moeder het niet hoorde. Ook de kleineren zeurden over een broertje, over zwarte
krullen en bruine ogen en de vader lachte maar en knipoogde van: wie weet wat er
nog gebeurt.
Lust om kinderen te halen had hij voorlopig echter niet, want de politie maakte
het hem lastig over een misverstand waar hij geen schuld aan had en dat verduisterde
hem de zonneschijn. Er liep een diender door de straat die met lelijke ogen naar
binnen keek en Sat keek boos terug. De meisjes schouwden toe met de vingers in de
monden. Maar zodra de diender de hoek om was, begonnen zij vader weer te vragen
of het nog geen tijd was voor Volewijk.
Met moeder waren er af en toe wat woorden, omdat zij vond dat negen genoeg
was, terwijl hij volhield dat tien een rond getal was en bovendien gaf hij toe dat een
jongen wel aardig zou zijn in huis. Soms weifelde de moeder, maar soms bleef zij
erg koppig, zeggend dat zij in hem geen vertrouwen meer had. Een man, die zoveel
om kinderen gaf als hij, mocht het in zijn hoofd krijgen op Volewijk te blijven, en
wie verdiende er dan het brood? Neen, van een tiende kind wilde zij niet weten.
Vader keek of hij bij zichzelf moest lachen.
Hoe het eigenlijk zo gauw gebeurde kon niemand zeggen, het waren ook een paar
drukke dagen geweest. Sat had aan de buren verteld, dat hij vastbesloten was toch
weer een kind te halen, zij stonden allemaal aan de deur te praten, toen de meisjes
buitenkwamen, het was nog geen dag. De een zei iets van dienders, de
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ander zei dat Sat naar Volewijk was. En opeens hoorden ze in het achterhuis een
kind schreeuwen. De meisjes liepen er gauw heen en daar zagen zij moeder die het
in de armen hield, een kind met lang zwart haar, maar alweer een meisje. Zij juichten
en sprongen, maar de moeder was een beetje verdrietig, omdat de vader niet terug
wilde komen, hij had het zusje ook met de veerman gestuurd, met een brief erbij. En
daar stond in te lezen: Beste kinderen, er zijn er hier op Volewijk zo veel van jullie
soort, allemaal om te zoenen, dat je vader er dol van wordt zoals zij roepen Pluk
mijn, en ik kon het niet over mijn hart verkrijgen ze aan de kool te laten zonder vader.
Jullie hebben tenminste een brave moeder die jullie groot zal brengen in de deugd.
Wij zien mekaar later weer, gegroet van jullie liefhebbende Vader.
Toen die meisjes groot waren en zelf al kinderen hadden, ondervonden zij dat de
wereld nog niet zonder kwade tongen is. Maar geen een geloofde dat hun vader voor
straf op Volewijk was gebleven, want zo zij hem gekend hadden, was hij een man
geweest die geen kwaad kon doen.
Voor de mensen van tegenwoordig is het te betreuren, dat zij niet meer weten waar
men die zoete kinderen haalde en te hopen, dat zij daar een even goede plaats voor
vinden.
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De goudenregenboom
Toen zij nog geen naam hadden, eeuwenlang, waren zij gescheiden gebleven, maar
toen zij in het land van Amara ter wereld waren gekomen als Alghazid en Astari
kenden zij elkander van de dag dat zij te zamen stonden onder de kleine
goudenregenboom, eenzaam in de tuin. Zij waren zelf nog klein en hun kennis was
nog verborgen achter nevelen. Zij zag het eerst in de rechtheid van zijn ogen een
glans die de herinnering ontstak, zij wist het eerst dat zij hem reeds lang gekend had,
hoewel zij zijn gedaante nog niet begreep. Toen zag hij hoe groot haar ogen werden
met de weerschijn van de goudenregen, hij voelde de warmte en hij rook een geur
en hij lachte. Hij raakte haar aan, eerst de schouders, dan de handen, en hij lachte.
Die handen liet hij niet los omdat hij haar niet begrijpen kon en daar hij weten wilde
wat zij was vroeg hij haar naam. Haar hoofd boog bij het horen van zijn stem en toen
zij zacht haar naam genoemd had werd hij vrolijk, maar zij bleef stil met de ogen
nedergeslagen. En terwijl hij wees naar de bladeren boven hen, naar twee bijen die
er zweefden, en zeide dat zij samen zouden spelen, verzonk haar geest in de
herinnering, zoekend naar een gouden morgen zoals deze. Astari wist nog niets van
verleden of van toekomst en het was haar onwetendheid waarom er een traan kwam
uit beide ogen. Zullen wij ook morgen spelen? vroeg zij, zullen wij alle dagen spelen?
Alghazid antwoordde niet, maar zij voelde de kracht toen zijn armen haar omvingen
en hij haar ophief van de grond. Hij droeg haar rondom de boom, hij droeg haar langs
de rozestruiken en zij wiegelde op zachte maten op en neer, want zijn voeten dansten
en uit zijn mond klonk een zang die zij niet kende. De tijd ging voort en zij wisten
nog van geen tijd, daarom is het niet te zeggen hoe lang hij haar ronddroeg door de
tuin. En toen hij haar weer nederzette op het gras onder de boom zeide Astari: Zul
je mij altijd dragen? Altijd hoger? Mijn armen zijn niet sterk, maar ik zal licht worden
en dan trek ik je naar boven, hoger dan de boom.
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Zij keken beiden naar de hemel om te zien hoe hoog hij haar kon dragen.
Het was hun eerste spel, maar hoeveel zij er ook deden al die dagen toen zij klein
waren, dit vergaten zij niet en dit deden zij het liefst.
Ofschoon zij groter werden bleef Astari altijd licht zodat Alghazid haar altijd
gemakkelijk droeg. Maar na nog een jaar van groei kwam zij op een morgen gekleed
in lange klederen onder de goudenregenboom. Hij was verwonderd, hij vroeg waarom
zij haar voeten nu bedekt hield en hij zeide dat die lange klederen hem immers zouden
hinderen wanneer hij haar opnam om te dragen. Zij deed de handen voor de ogen
waar weer tranen kwamen toen zij antwoordde: Neen, ik ben te groot geworden voor
dit spel, vandaag is gisteren niet en dat maakt mij bedroefd. Wij moeten een ander
spel doen, maar als wij altijd groter worden zal er eindelijk geen spel meer zijn.
Lachend hief Alghazid de handen op, zo hoog dat zij de bloemtrossen raakten,
zeggend: Al word je zo groot, tot hier en nog hoger, ik zal je dragen.
Zijn armen omvingen haar schouders en haar benen, hij nam haar op en hief haar
zo hoog dat hij haar aangezicht tussen de bladeren zag. Daar hield hij haar stil want
in de schaduw van de gele bloemen zag hij iets op haar gezicht dat hij er nooit gezien
had, een gloed gelijk van jonge rozen, zo wonderlijk dat hij er zelf in het hart een
gloed van kreeg. Zij staarde op hem neder met twee lichten onder de wimpers.
Met de lange klederen, zeide Alghazid, wordt het spel nog mooier, want ik moet
je dichter bij mij houden om de rozen van je gezicht te zien.
De rozen verzwonden toen hij haar liet dalen uit het loof, alleen was de geur
gebleven, een geur die hij vroeger eens geroken had, lang geleden, ofschoon die toen
niet zo zoet geweest kon zijn. Met diepe teugen ademde hij die in terwijl hij staarde
naar het wit tussen haar oogleden, tot zij zeide: Draag mij door de tuin over alle
bloemen heen, wees voorzichtig met mijn klederen die neerhangen, dat je voet met
struikelt.
Toen hij door de tuin ging voelde hij hoe licht zijn voeten waren door de lichtheid
waarmede zij op zijn armen rustte, hij hield haar nabij zijn ogen en op de paden waar
hij liep, op de stenen en de takken kon hij niet letten. Het was ergens in een
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schaduw dat hij voelde hoeveel lichter zij werd, zo licht dat hij haar vaster moest
drukken om haar niet te verliezen, zo licht dat het hem was of zij uit zijn armen zou
stijgen. Ook hij hief zich op en voelde dat hij groeide. Daar, nog in de schaduw,
raakte zijn voet in haar klederen verward en als hij niet had stilgestaan had hij zeker
het evenwicht verloren. Verschrikt klemde zij zich aan hem vast, zeggend: Breng
mij terug onder de boom want ik ben bang dat je onvoorzichtig zult zijn. Het is mooi
je ogen zo nabij te zien, maar je kunt niet letten op alles wat er op de grond is en als
je mij laat vallen ben ik bang dat ik breken zal. Als ik breek, Alghazid, duurt het
eeuwen voor wij elkaar weer zien.
Maar Alghazid was sterk, die morgen sterker en groter geworden, hij vreesde niet
en droeg haar met zekere schreden over alle bloemen heen voor hij haar weer
nederzette onder de boom.
Zij gingen voort dit spel te doen ook toen de jeugd al bloeide met gefluister dat
geen sterfelijk oor kon verstaan. Altijd wanneer zij onder de boom te zamen stonden,
in de morgen, in de avond, hief Alghazid haar in zijn armen op en droeg haar door
de tuin. En Astari hield zich hoe langer hoe vaster aan zijn hals geklemd, want zij
was zo licht geworden dat hij haar boven zijn hoofd hield en dat maakte haar bevreesd.
Ook Alghazid werd licht, hij merkte zelf dat soms bij het voortschrijden op de maat
zijn voeten de grond niet raakten en dit gaf hem vreugde, zodat hij zijn ogen wendde
van haar gezicht naar de bloemen beneden om te zien hoeveel hij steeg.
Wees voorzichtig, zeide Astari, als je niet naar mijn gezicht kijkt zullen je armen
mij loslaten en ik val, en hoe groter de hoogte van mijn val, zo erger zal ik breken.
Ik ben bang, dat ik in duizend stukjes word gebroken en tot stof word onder je voeten.
Maar Alghazid lachte en in het gefluister van hun monden dicht te zamen in het
hoogste loof der bomen vergat Astari haar vrees.
Toen de zomernachten helder waren van de maan hief hij haar zelfs boven de
bomen en hij droeg haar zwevend ook over de andere tuinen heen, over de velden
en de vijvers. En dikwijls wendde Alghazid de ogen af van Astari om te kijken naar
het land beneden, de huizen en de lichten. Als zij dan fluisterend vroeg toch alleen
naar haar te kijken sloeg hij de ogen op en zag de maan boven haar gezicht. En eens,
terwijl hij staarde naar de maan, raakte zijn voet in haar kleed verward, hij verloor
het
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evenwicht en zijn handen gingen open. En Astari viel, maar hij strekte nog bijtijds
de handen uit, greep haar en hield haar dicht aan zijn borst.
Breng mij terug naar de boom, was het enige dat zij zeggen kon in haar schrik.
De avond daarna, weer onder de boom, toen Alghazid haar wilde opnemen, hield
zij de handen op en sprak: Neen, het roekeloos spel past ons niet meer. Het is mooi
hoog te stijgen en al de tuinen van Amara beneden ons te zien, maar hoe hoger je
mij draagt hoe verder wij zouden willen. Eens zou je misschien de weg niet
terugvinden en wij zouden verdwalen. Eens zou je misschien zo veel sterren zien dat
je niet naar mij kon kijken. Er zijn veel gevaren bij dit spel. Hier in dit land zijn wij
geboren, hier moeten wij wonen en doen zoals alle mensen.
Zij ging zitten op de grond onder de boom. En toen hij naast haar zat staarden zij
beiden naar de bloemtrossen en daarboven was de eerste ster. Alghazid sprak: Nog
hoger, tot de sterren toe, dan is het spel voorbij. En als ik struikel en wij vallen beiden,
wat zullen wij doen? Ik zal je zoeken in alle tuinen en als ik je niet vind zal ik wachten
onder deze boom tot je hier weer zit.
Zij schudde het hoofd en zij zeide dat zij niet meer gedragen wilde worden, dat
zij tevreden was dicht bij hem te zitten onder deze boom, de gele bloemen waren
immers mooi genoeg. Maar hoe meer zij sprak hoe vaster zijn armen om haar middel
klemden. De sterren, zeide hij, waren veel mooier en daarheen wilde hij haar dragen
voor het laatste spel. Wat kon zij doen, omvangen in de armen van Alghazid?
En zij zweefde al dicht aan zijn borst snel omhoog, haar kleed maakte geruis met
de bladeren. Zij hield haar wang aan zijn wang omdat het koud werd, zij durfde niet
naar beneden zien wegens de duistere diepte, niet naar boven wegens de verte, en
de ogen sluiten durfde zij niet uit vrees dat Alghazid de ogen van haar af zou wenden.
Hoger droeg hij haar, hoger, duizend sterren gingen zij voorbij in een plaats van de
hemel waar blauw licht scheen. Astari kon de ogen niet meer openhouden, zij kon
niet denken en zij sliep. Misschien was het een seconde dat zij geslapen had toen zij
de ogen weer opende en zag dat Alghazid niet naar haar keek, maar beurtelings naar
Orion en de vluchtende Plejaden. Zij kreeg haar stem terug om te zeggen: Alghazid,
kijk naar mij, niet naar de sterren, want je zult vergeten dat je mij draagt.
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Hij hoorde haar niet, zo was zijn geest bekoord door het licht van Orion en de andere
sterren en ook toen zij hem kuste op de wang merkte hij het niet. En zij voelde dat
zijn armen haar loslieten en zij viel.
Alghazid merkte het niet voor hij een stem hoorde uit de diepte die zijn naam riep.
Toen schoot hij naar beneden en hij daalde in de tuinen van Amara, waar hij haar
naam riep, luid in de nacht, en overal rondom van de bomen en de bloemen, die
glinsterden geel en wit, hoorde hij duizend kleine stemmen die antwoordden:
Alghazid, duizend kleine zuchten. Heel de nacht liep hij daar, nu zoekend op de
grond, dan de armen opgeheven, roepend, en heel de nacht hoorde hij zijn naam in
duizend zuchten, tot de dageraad toe. En toen de morgenwind door de bladeren ruiste
steeg er van de bloemen een glinsterend stof op en de zuchten verzwonden.
Alghazid, zich herinnerend wat hij gezegd had voor hij haar in de armen nam in
het laatste spel, ging naar de goudenregenboom om Astari te wachten. Hij stond er
de dag en de nacht die volgde, luisterend of hij haar voetstap hoorde. En weer een
dag stond hij, weer een dag. De grote bloemen aan de trossen vielen, de kleine gingen
open en nieuwe trossen kwamen aan de takken. En zo lang stond hij, dat de
goudenregenboom zich over hem ontfermde, hem opnam en hem in zijn stam liet
wonen. Daar wacht Alghazid al eeuwenlang.
Dat is de reden dat onder de bomen van de tuin de goudenregen eenzaam staat.
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De donkere heren
Er zaten die avond slechts vier van de vrienden voor het haardvuur van de gelagkamer
en daar de vrolijke broeders, de gemoedelijke spotters afwezig waren werd het gesprek
ernstiger dan de gewoonte was. Gesprek was het haast niet te noemen, want alle vier
hielden zij meer van zwijgen dan van praten en na een opmerking en een antwoord
staarden zij weer in het vuur zonder te spreken. Alle vier waren donkere heren, donker
van haar en ogen.
Opeens maakte Corvyn, nadat hij de een en de ander even had aangekeken, een
opmerking die niet alleen de vrienden, maar ook hemzelf scheen te verrassen: dat
alle vier hun namen aan de duivel herinnerden en dit was hun nooit opgevallen. Zij
richtten de hoofden op, de ogen glinsterden en zij wachtten wat Devel ervan zou
zeggen, de geleerde man. Zijn stem klonk of hij zich verveelde.
Als wij erop letten, zeide hij, zouden wij verbaasd zijn zo veel woorden, ook
eigennamen, een associatie oproepen met een of ander geloof uit de middeleeuwen.
Zo diep zat dat geloof bij de voorouders dat het nog nawerkt. In de taal leeft het nog
voort meer dan wij beseffen. Maar wat mijn naam betreft vergist Corvyn zich: al kan
ik het niet bewijzen, Devel betekent het tegendeel van de adversarius van het menselijk
geslacht.
Hekelberg lachte, hij was de verlichte geest die zich ergerde zodra er over bijgeloof
gesproken werd. Wij mogen denken over onze beschaving zoals wij willen, zeide
hij, niemand zal ontkennen dat de beschaving ons verlost heeft van het geloof aan
een persoon, die het kwaad voorstelde. Hij bestaat niet, meer nog, hij heeft nooit
bestaan. Wij kunnen om hem lachen.
Dat schijnt niet logisch, merkte Corvyn op, te lachen om iets dat niet bestaat.
Het was haarkloverij, want hoeveel wordt er niet gepraat en gelachen om iets dat
niet bestaat, dat eigenlijk niets is. En dat er iets van het geloof aan de Boze, thans
bijgeloof genoemd, was blijven hangen, moest na een korte discussie ook Hekelberg
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toegeven, ja, hij erkende dat hij al van zijn jonge jaren gekweld was geweest door
gedachten, begeerten, dromen die hij toentertijd toeschreef aan de inblazing van een
bovennatuurlijke verleider. Nu had hij voor zulke dingen de redelijke verklaring dat
zij voortkwamen uit de verstoorde functie der organen.
Nog onlangs, vertelde hij, had ik een benauwde droom, een nachtmerrie, zo
duidelijk dat ik bij het ontwaken nog meende dat ik het werkelijk ondervonden had.
Een koude hand hield de mijne vast, ik voelde angst, ik wist dat ik er mij niet van
bevrijden kon en ik moest mij mee laten voeren. Toen stond ik naakt voor een menigte
zwarte hoofden die grijnzend naar mij keken. Degeen die mij vasthield gaf mij kleren,
die ik met de andere hand haastig aantrok. Het was een hemd van vuil papier, tot de
voeten, en geheel beschreven met onleesbaar klein schrift. Ik gruwde ervan en werd
met angstzweet wakker. Maar de verklaring was eenvoudig deze: in mijn
onderbewustheid wist ik dat ik de laatste tijd te veel geschreven had en mijn hersens
waren moe. Vroeger zou men in zo'n droom het werk van een kwade geest gezocht
hebben.
Dat is zo, zeide Devel zacht, het is bekend. Diezelfde straf ondervond een zekere
theoloog van Cluny, niet in een droom, maar in de hel, voor zijn ijdele wijsheid, zijn
perfide kritiek en vals commentaar op de kerkvaders. En die zwarte hoofden heeft
de heilige Antonius al gezien, wiens kwelgeesten zo zwart als Ethiopiërs waren, zo
zwart als de raaf, zo zwart als roet, volgens een zekere Bartholomeus.
Hekelberg haalde de schouders op. Na een stilte zeide Corvyn: Maar bij onze vrind
was het een stoornis van de organen waarin het kwaad hem plaagde. Tenminste als
hij erkent dat de gedroomde kwelling van zijn ingewand een kwaad was. Daar valt
over te praten.
Neen, antwoordde Hekelberg ongeduldig, praten daarover is nutteloos, men weet
het of men weet het niet. Opgepast, Corvyn wordt wakker, hij begint te sarren.
Corvyn boog het hoofd tot zijn borst en sloeg nu en dan de ogen op, of hij loerde.
Laat ik dan zelf erkennen, zeide hij, dat ik het soms niet weet. En nu hij ons zo eerlijk
een blik in zijn geheimen heeft gegund wil ik ook een bekentenis doen. Let op,
Hekelberg, of je er een verklaring voor weet. Ik was pas twintig toen de gedachte in
mijn hoofd kwam dat ik meer wou zien dan
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anderen. Achter, boven, beneden mij. Door muren en deuren heen. In het verleden,
in de toekomst. Ik begreep al gauw dat het een dure gave was, die men alleen kan
krijgen van je-weet-wel-wie.
Ja, mompelde Devel, een van de gevaarlijkste onder de duizenden geschenken
van de necromantia. Je hebt het aangenomen.
Devel weet alles, vervolgde hij, ik heb het aangenomen. Het gebeurde in een
droom, mijn vrind. Ik ging over een brug, ik werd aan de benen getrokken, ik viel
in een duisternis waar het ijskoud was. Ik zag niets, ik hoorde alleen woedende
stemmen. Dat is de verkeerde man, hoorde ik zeggen, breng hem terug en geef hem
dit. Mijn ogen gingen open, ik zag dat ik mijn lichaam had verlaten en er nu in
terugkeerde. Maar ook zag ik mijzelf toen ik oud was, weer over die brug gaande en
weer vallen, nu met ogen die alles zagen. Het was een droom, mijn vrind. Maar heel
mijn leven is die droom mij blijven hanteren, zo erg dat ik soms werkelijk geloof dat
ik in de toekomst kan zien. Dit eigen ogenblik zou ik kunnen zeggen wat er later met
Hekelberg gebeurt. Ik zal het hem sparen, want het is geen aangenaam nieuws. Je
verklaring.
Hekelberg lachte schamper en antwoordde: Die haal je beter bij een psychiater,
er is misschien nog iets aan te doen. En met een blazend geluid, zoals van een valse
kat, schoof hij met zijn stoel van hem weg.
Zij zwegen weer. Devel knielde voor de haard en spreidde zijn handen om ze te
warmen aan het vuur. Het waren grauwe, gerimpelde handen. Zijn barnstenen armband
gleed af tot de knokkels en flonkerde met vurige glans. Hij sprak: Hekelberg is
nerveus vanavond. De koekoek haal hem als hij het kwaad niet durft aan te zien. Als
je niet durft ken je het niet en het gevaar begint als je niet weet.
Plotseling sprong Hekelberg woedend op, hij schreed snel heen en weer over de
krakende planken van de vloer terwijl de anderen voor zich staarden, en even
plotseling bleef hij staan bij de man voor het vuur geknield, zijn stem klonk nijdig,
hard: Ik heb mij bevrijd van het bijgeloof aan de oude vijand, de onzin van een
potsierlijke figuur en zijn grootje Geen namen noemen, viel Corvyn hem in de rede, of zeg anders maar Valentyn.
En ik wil mij niet meer laten suggereren door jullie kinderachtig geloof.
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Zo hard had hij gesproken, dat de waard de deur opende en zijn lachend rood hoofd
binnenstak. Alle vier waren stil, zonder beweging. Toen de deur weer dicht was
gedaan verrees Devel en strekte zich langzaam in zijn stoel uit. Hij zeide: Het doet
er niet toe wat wij geloven, het voornaamste is wat wij weten. De een weet al van
zijn jeugd van kwellende gedachten en begeerten en krijgt er nog de nachtmerrie
van. Gelukkig voor hem weet hij er een verklaring van. De ander weet dat hij
gehanteerd wordt door een wens die alleen door een gevallen engel vervuld wordt.
Wat mij betreft, ik heb mij altijd voor het kwaad trachten te behoeden door het te
onderzoeken. Sommigen die dat doen werden heilige mannen, zegt men. En onze
vrind, die daar zo stil gedoken zit en geen woord gezegd heeft, heeft hij niets op het
hart?
Droes was een kleine, achtenswaardige man, eerzaam in zijn beroep, van wie
niemand ooit iets ongunstigs had gezegd. Men kende zijn schuchterheid, die hem
belette te spreken, en liet hem gewoonlijk ongestoord. Hij richtte zich even op, maar
dadelijk boog hij het hoofd weer voorover. Zo zacht sprak hij, dat de anderen met
de oren naar hem gewend moesten luisteren.
Nu moet ik maar spreken, zeide hij. Maar hoe zal ik het zeggen? Al zo lang heb
ik het gevoel dat ik diep gevallen ben, misschien voorgoed verloren. Hekelberg kan
het onmogelijk geloven, hij zegt dat de verdoemde niet meer bestaat. Integendeel,
als wij ons niets wijsmaken zien wij dat hij tegenwoordig veel machtiger is dan in
de ergste tijden. Maar dat gaat mij niet aan, ik heb het al kwaad genoeg met mijzelf.
Het woord moet eruit. Ik ben bezeten. Ja, dikwijls krijg ik het verstand terug, dan
redeneer ik met mijzelf dat het niets dan inbeelding is. Maar hoe kwam ik aan die
inbeelding?
Heel juist, mompelde Devel, alle fantasmen, alle hallucinaties werden
toegeschreven aan de aartstovenaar.
Droes vervolgde: Het is al dertig jaar dat ik het heb. Op een nacht kon ik niet
slapen omdat ik dacht dat ik mij vergist had met een flesje. Met de kaars ging ik naar
de apotheek, ik stak de lamp aan en deed het vergifkastje open. Er kroop een zwarte
spin uit, zo groot dat ik er koud van werd. Ik zocht het flesje dat mij verontrustte,
het ergste vergif. Het stond niet op zijn plaats, het bevatte de helft minder dan de dag
van gisteren. Ik stond versuft. Toen kwam die waanzinnige gedachte: De mensen
zijn
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slecht en als ik genoeg hiervan had kon ik de hele mensheid vernietigen. Ik keek op.
Daar op de rand van het kastje zat de spin. Het was geen spin, maar een groot oog
dat mij aankeek. Kijk me goed aan, zei het, je zal me nooit meer zien, want voortaan
ben ik binnen in je. Toen was het weg. Ik dacht dat ik de koorts had en omdat ik
vreesde dat ik niet kon slapen nam ik een poeder. Hoeveel poeders heb ik sedert die
nacht moeten nemen. Als ik helder wakker ben weet ik dat daar al de ellende van
komt. Maar de oorzaak zit dieper. Jullie begrijpen niet wat een apotheker, die het
kwade wil, zijn medemensen zou kunnen aandoen. Van die gedachte ben ik bezeten,
die moet ik verdoven.
Zo is het, zeide Devel, als wij het maar kennen, dan hoeven wij niet bang te zijn,
dan kunnen wij zelfs spelen met alle kwaad.
Zij stonden op, zij gingen de deur uit en liepen achter elkaar door de dikke sneeuw
van de maan beschenen. Als iemand ons zag, zeide Corvyn, zou hij ons kunnen
houden voor wezens die iets in de zin hebben, zo zwart zien wij eruit. Toch zijn wij
gewone mensen, achtenswaardige heren.
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Het zelfportret
Het is merkwaardig dat de dingen vaak heel anders blijken te zijn dan zij zich
voordoen aan het oog, men kan het soms niet eens geloven. Er worden verklaringen
van gegeven door lieden die verstand hebben van gezichtskunde en van wijsbegeerte,
maar voor de gewone man blijft het nochtans wonderlijk. Voor hem is zijn paarse
das paars, niet bruin, zoals hij het toch zelf bij het lamplicht ziet, en als hij met de
maatstok zich overtuigd heeft dat de twee evenwijdige zijden van zijn reiskoffer even
lang zijn, vindt hij het, op een afstand kijkende, toch vreemd te ontdekken dat de ene
korter is. Hij twijfelt of de koffer wel goed gemaakt is, want als hij er in een kring
omheen loopt, ontwaart hij dat twee van de hoeken wijder worden en twee smaller.
En zegt bovendien zijn vrouw dat de kleur geel is, niet bruin, dan zou hij de kluts
kwijt kunnen raken. Hij ziet dat een gulden, tussen vinger en duim gehouden, nu
eens rond is, dan weer een streepje. Van kindsbeen wordt men vertrouwd met zulke
wisselende verschijningen van hetzelfde voorwerp, zo zeer dat men er niet meer op
let, en dat is maar goed ook, want de wereld zou een dolhuis worden als men er steeds
aan denken moest dat alles wat men waarneemt op ieder ogenblik een andere kleur
en een andere gedaante kan hebben. Men zou aan de werkelijkheid gaan twijfelen.
Speelder was volstrekt geen gewone man, hij had het ver gebracht en alles wat hij
ter hand nam lukte hem. Hij placht te zeggen: Mijn overgrootvader hield een stalletje,
mijn grootvader een winkel, mijn vader een magazijn, ik houd een bank en als ik mij
uit de zaak terugtrek wijd ik mij aan de kunst, u ziet het, een stijgende lijn. Hij was
een uitstekend burger, een degelijke pijler van de beurs en men kon geen comité of
commissie noemen of hij was er lid van, soms wel erelid.
Toen nu de tijd gekomen was om zich uit de zaken terug te trekken achtte hij het
gewenst een portret te laten maken ter plaatsing in de bank. Daarmede haalde hij
zich velerlei teleurstelling op de hals, duizend moeiten en onaangenaamheden en
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het ergst was dat hij verward werd en soms meende dat hij het verstand zou verliezen.
Speelder vond dat iemand, al is hij nog zo gefortuneerd, niet dadelijk naar de
beroemdste kunstenaar hoefde te gaan. Bovendien, het werk opdragende aan een
schilder die pas begon, hielp men de kunst nog voort. Dus deed hij navraag waar
men hem het best kon inlichten en men beval hem een zeer bekwame jonge man aan,
een zekere Aanstand, wiens naam toen reeds met onderscheiding werd genoemd. De
schilder kwam, nam hem terdege op, keek de kamer rond en schudde even het hoofd
omdat er een grote boom vlak voor de ramen stond. Niettemin aanvaardde hij de
opdracht. Speelder gaf hem de maten op, iets meer dan levensgroot, ten voeten uit.
Het verbaasde hem hoe vlug de schilder werkte. Eerst kneep hij de ogen toe, hield
het hoofd schuin naar rechts en naar links. Toen hij begonnen was zag Speelder hem
hoe langer hoe meer geïnspireerd worden, hij sprong voorwaarts en achterwaarts,
soms leek het of hij danste, hij merkte niet eens dat hij het penseel aan zijn jas
afveegde in plaats van aan het doekje. Speelder mocht er niets van zien voor het af
was. De tweede keer was de schilder nog veel heftiger, de klodders verf vielen op
het tapijt. De dag daarna werd er een lijst binnengedragen, het portret was voltooid,
hoewel Speelder slechts tweemaal drie uur had gestaan. Hij mocht het zien. Het viel
hem tegen. Hij kon zich voorstellen dat het leek als men het van zeer grote afstand
beschouwde, maar van nabij gezien deugde het niet. Kijk u zelf maar, zeide hij, als
ik mijn mouw houd naast de mouw op het portret, er is hier niet het minste vlekje,
en dat daar zit er vol van. Het geheel van het pak is ook anders van kleur. En het
gezicht, vindt u dat goed? Heb ik een arendsneus? Heb ik groene oogleden? En zo'n
vuile baard? Neen, in dit portret kan ik mijzelf niet herkennen. De schilder zeide: Ik
ben impressionist en zo zie ik u. Speelders vrouw en zijn vrienden vonden dat het
wel enigszins geleek, maar dat het beter kon.
Dus wendde hij zich tot een bezadigder schilder, een begaafde man, Bommel,
welbekend. Die werkte veel rustiger en kwam soms dicht bij hem staan om de maat
te nemen. Hoewel Speelder zo dikwijls mocht komen kijken als hij wilde, deed hij
het niet uit vrees te vroeg aanmerkingen te maken. Hij wachtte geduldig tot het portret
in de lijst aan de wand stond.
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Ergernis gaf het hem niet, hij moest alleen hard lachen. Was hij dat, dat parmantig
heertje, met een gezicht breed van vrolijkheid, alsof hij onder het poseren aan grappige
dingen had gedacht? Met die wangen als bellefleurs en dat ongerijmd lage voorhoofd?
Dat hij een stompe neus had wist hij, maar deze neus was plat als van een neger.
Bommel had het overdreven, ook in de kleuren. Zeker was het een blauw pak en
gloednieuw, maar niet zó glanzend en zó blauw, het leek wel blauwsel voor de was.
En inderdaad was het behang op de achtergrond nogal fleurig, maar op dit schilderij
deed het denken aan het boudoir ener lichtzinnige dame. Het spijt mij, zeide Speelder,
het behaagt mij niet. Ik ben luminist, antwoordde Bommel, en ik zie u zo.
Aangezien Speelder wel voelde voor het luminisme wilde hij het nog eens proberen
met een schilder uit deze school en zijn oog viel op Claudius, een dromerige
kunstenaar. Hij moest heel veel poseren, telkens heel lang, hij dacht dat het wel
ernstig zou zijn. Het portret viel niet tegen, maar ook bevredigde het hem niet. Hij
stond erop veel te jeugdig, veel te mager, enigszins kwijnend, met een droevige blik
in de ogen, men zou zeggen een zendeling in de schemeravond. Enige gelijkenis was
er wel en vooral de kleren waren knap geschilderd. Het bezwaar van Speelder was
de onduidelijkheid, want de schilder had met stippeltjes en streepjes over het hele
doek een waas gelegd, zodat het scheen of men Speelder achter een gordijn zag staan.
Het ware is het niet, zeide hij en Claudius zeide: Ik heb het innerlijk gegeven en zo
zie ik dat.
Met een bezwaard gemoed liet Speelder de kubist Dezeree zijn kracht beproeven,
hij had er weinig verwachting van en de uitkomst stelde nog teleur. Zelfs de
schoonmaakster sloeg de handen in elkaar toen zij het portret bekeek. Ben u dat,
mijnheer? vroeg zij, met uw baard aan de ene kant weggeschoren en aan de andere
als een prop, met die streep door uw hoofd en die viool op uw vest? Ik kan niet zeggen
dat het lijkt. Ik ook niet, zeide Speelder, ik ben benieuwd wat mijnheer Dezeree in
mij gezien heeft. De schilder werd boos, hij zeide: U hebt niet het minste begrip,
anders zou u zien dat dit uw verschijning is.
Hij had al besloten naar de fotograaf te gaan, want ofschoon een fotografie het
stempel der persoonlijkheid miste, gaf zij toch ten naaste bij een juiste beeltenis, toen
een bevoegd criticus hem de raad gaf het eens te wagen met juffrouw Eglentier, de
ex-
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pressioniste. Welaan, zeide hij. Zij was een forse vrouw, met wie hij niet gaarne
woorden zou krijgen. Zij schilderde fiks, met stotende en rukkende bewegingen, hij
vreesde dat hij als een atleet werd voorgesteld. Het viel anders uit. Toen hij het portret
beschouwde raakte hij in de war. Er is geen reden waarom zij de gek met mij zou
steken, dacht hij, misschien zie ik er heus zo stumperig en sjofel uit. Die dunne neus,
die magere lange hals, de boord veel te wijd, die afhangende schouders, die vale
grauwe kleur en daarbij die wrede trek om de mond, die gluiperige ogen, een
gevaarlijk sujet, een ontoerekenbare. Wie weet is daar wel iets van aan. Vleiend is
het niet, maar als dit de werkelijkheid verbeeldt ben ik er slecht aan toe. Pas toen de
schilderes zelf zeide dat er voor haar geen werkelijkheid bestond, alleen de visie,
kreeg hij de gemoedsrust weerom.
Hij liet de vijf portretten naast elkander plaatsen en hij liep er dagelijks enige keren
langs. Al dikwijls had Speelder dit gedaan toen hij een inval kreeg. O zo, dacht hij,
maar als ik door tienduizend schilders een portret laat maken, zie ik er op tienduizend
verschillende manieren uit, geen enkel zal mij bevredigen, geen enkel is het ware.
Ik moet er zelf een maken, dat is de oplossing.
Hij ging in de leer bij een jonge man die nog geen richting had, hij leerde iets van
verf en olie, een kleinigheid van reflectie en perspectief. Toen kon hij binnen het
jaar fraaie doeken schilderen.
En hij zette zich aan de arbeid voor het zelfportret. Het was niet gemakkelijk. Hij
dacht dat de spiegel niet deugde, want een groenachtige tint en een scheve mond kon
hij niet hebben, dus kocht hij een nieuwe. De tint kwam hem iets minder groen voor,
de mond iets meer scheef. Het was hem nooit opgevallen dat zijn neus iets dierlijks
had, hij vond het niet prettig, maar hij zag het zo. En als hij lang naar de mond keek
moest hij erkennen dat er iets onnozels inzat, een ander maal zou hij het eerder iets
onschuldigs noemen. Hij moest dit onderdeel weergeven tussen onschuldig en onnozel.
De langdurige beschouwing van de ogen maakte hem opgeruimd, daar zat iets
engelachtigs in en veel optimisme. De kleur van de ogen vond hij wonderlijk mooi,
zo blauw als een of andere veldbloem, zo helder als kristalletjes. Het gezicht gaf hem
veel verrassing, hij had nooit gedacht dat een mens zulke verscheidenheid van kleuren
op het gezicht kon hebben, vlekjes paars, vlekjes olijfgroen, onder de ogen vlekjes
kobaltblauw,
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over de wangen heel veel lakrood. Het mooiste was de kleur van haar en
bakkebaarden, zo wit als sneeuw, met enkele haartjes van indigo. Indigo was ook de
kleur van het hele pak. Van een afstandje gezien vond hij het een zonderling hoofd,
eerwaardig en tegelijk grotesk, levenslustig en energiek, een tikje kinderlijk maar
ook heel verstandig, wel niet klassiek maar sympathiek, over het algemeen een man
die zijn ridderorde wel verdiend had, al school er om de mond een trekje van een
ondeugendheid waarvoor misschien ook een andere naam was. Een zeer kleurrijke
verschijning, prachtlievend. Ben ik dat nu? vroeg hij zichzelf. Het moet wel, want
zo zie ik het.
Toen het portret op de tentoonstelling hing trok het sterk de aandacht. Vele
bezoekers hielden de hand voor de mond van het lachen. Opmerkelijk was dat vooral
dokters ervoor stilstonden, die zwegen als Speelder aankwam. Misschien vinden ze
dat ik gek ben, dacht hij, ik kan het niet helpen, maar zo heb ik mijzelf gezien. Ik
zou wel eens willen weten wie mij werkelijk heeft gezien, die andere schilders of
ikzelf. En gek ben ik niet, dat bewijzen mijn daden wel.
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Een spel der natuur
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I
Toen Aristus zestien jaar was werd hij voor het eerst opgemerkt en wel door een
meisje dat, in een lege straat voor het venster een late middag van augustus juist toen
de zon onderging, hem voorbij zag lopen onder de bomen met rode gloed. Zij zag
dat hij lang en mager was, een dunne hals had en een bos krullen waarop de hoed
niet recht kon staan en danste. Naar zijn gezicht keek zij pas toen hij dichtbij was
gekomen, hij hield het naar de lucht opgeheven en zij zag er alleen twee glinsteringen
en een lach, zij zag ook een rode fonkeling in de krullen. Eerst dacht zij dat het van
de zon kwam, maar het was in hemzelf en zij kreeg een warmte in het hoofd want,
al had hij haar niet aangekeken, zij had duidelijk gezien dat hij tegen haar gelachen
en gefonkeld had. Opeens moest zij een liedje neuriën dat zij al lang vergeten had,
misschien had zij het ook nooit goed gekend en kon zij daarom de wijs niet houden,
en toen haar moeder binnenkwam en vroeg waarom zij zo'n kleur had, zeide zij:
zomaar. Dat meisje ontmoette hem later toen het winter, later toen het lente was, en
daarna nog menig keer. Ook haar zusters, haar broers, haar kennissen merkten hem
toen op en wanneer zij over hem spraken herinnerden ook anderen zich dat zij hem
kenden of ergens gezien hadden. Hoe heet hij? vroegen zij, Aristus? wat een rare
naam, hoe komt hij eraan? Het is ook een rare jongen, zeiden anderen, maar toenmaals
wist nog niemand hoe raar hij eigenlijk was.
Maandenlang werd hij nergens gezien, dan weer was het of men hem overal kon
tegenkomen en zeker wist een ieder die men sprak iets van hem te vertellen. Het is
niet gemakkelijk te vermelden wat men van hem dacht. Hij was een eigenaardige
jongeman, onwaarschijnlijk eigenaardig.
Wie over hem praatte moest alle wetten buiten werking achten, zowel die der
natuur als die der mensen. Dat wil niet zeggen dat voor hem die wetten niet golden.
Wie erop heeft gelet heeft kunnen zien dat in de meeste gevallen zijn leven op dezelfde
wijze als dat van alle anderen onderworpen was aan de wetten,
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voorschriften, bepalingen die voor alle mensen gelden, maar hij heeft tevens kunnen
waarnemen dat alle vormen, welke de dwang kan gebruiken, voor hem zo dikwijls
hun kracht verloren en hun werking misten, dat men ze niet meer als zekerheden kon
beschouwen. Het scheen of voor hem de geldigheid van iedere wet afhankelijk was
van het spel der kansen zodat men bij iedere gelegenheid van zijn leven evengoed
kon zeggen: Nu moet er volgens de leer der ervaring dit gebeuren, als: Het kan ook
anders lopen.
Deze bijzonderheid, hem door het lot bedeeld, maakte zijn verschijning voor vele
mensen onbeminnelijk, hoe gaarne zij hem overigens hadden gewaardeerd. Dat waren
mensen die met beginselen geboren waren en ze niet hadden hoeven te leren, mensen
die van het ogenblik dat zij uit de wieg konden opstaan gewoon waren vaste grond
onder de voeten te voelen, van alles de reden wisten en dadelijk konden bewijzen
dat tweemaal twee vier is. De meesten hunner weigerden zelfs over hem te spreken,
maar diegenen onder hen die het billijk achtten alles onder de zon te onderzoeken,
spraken hun mening over hem ongeveer aldus uit: Hij is een eigenaardige jongeman,
zeker, en meer dan dat, hij is onmogelijk, in ieder geval onwaarschijnlijk, men kan
er geen touw aan vastknopen, wie van zijn lotgevallen hoort krijgt al te vaak het
onaangenaam gevoel alsof hem een plank onder de voeten wordt weggetrokken,
zodat het hem is of hij in de ruimte valt, kortom, wat hem ontbreekt is de
werkelijkheid.
Hoe hij aan zijn naam kwam is niet bekend. Wel wist men dat hij ernaar luisterde
en dat hij nooit enige verwondering toonde wanneer hij ermee werd aangesproken.
Nu is er weliswaar over de identiteit van een individu veel te zeggen, er is zelfs in
sommige gevallen aan te twijfelen omdat immers een verschijning in het jaar één
hemelsbreed kan verschillen van een daarmede identiek geachte verschijning in het
jaar twee. Er waren echter zo vele lieden die durfden getuigen dat hij inderdaad
Aristus was, lieden die hem met die naam op het adres brieven hadden geschreven
welke hem bereikten, die hem met eigen ogen die naam hadden zien schrijven, dat
men gerust de twijfel terzijde kan stellen. Waar zou het heen moeten als men al te
nauwkeurige bewijzen verlangde voor de identiteit van een voorwerp, laat staan van
een mens? Is er iemand die met een zuiver geweten durft te verklaren dat zijn beste
vriend inderdaad die vriend is?
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of, sterker nog, dat hijzelf inderdaad hij zelf is en niet een ander? Zo iemand moet
dan toch een ondeugdelijk geweten hebben en zijn wens boven de waarheid stellen.
Indien men dus mag aannemen dat Aristus zijn echte naam was, moet niettemin
erkend worden dat in sommige gevallen degenen, die meenden dat hij anders heette,
daartoe reden hadden, want een zijner eigenaardigheden was, zich soms voor iemand
anders te houden en zich met een alias te noemen. Het aantal aliassen waaronder hij
in de loop der jaren bekendstond, gaf menigeen aanleiding te oordelen dat hij een
bedrieger was, althans een persoon met oneerlijke oogmerken. Maar Aristus was
altijd te goeder trouw en wanneer hij een andere naam opgaf geloofde hij een ander
mens te zijn, hij had ook niet, gelijk alle welonderwezen kinderen, geleerd wat het
verschil was tussen waan en werkelijkheid, tussen wat strenge leermeesters noemen
leugen en waarheid.
Zijn volle naam was Aristus Elusan. Er is herhaaldelijk het vermoeden uitgesproken
dat het een schuilnaam was, een anagram, dat men evenwel, hoeveel oplossingen
ervoor aan de hand werden gedaan, nooit bevredigend heeft kunnen ontwarren, want
nu eens was er een consonant te weinig, dan weer pasten een paar vocalen niet. Over
voor- zowel als achternaam is gestreden. De voornaam behoorde een andere uitgang
te hebben, meenden sommigen. De achternaam heeft men voor een verbastering
gehouden. Eluson, Elusion, Eleison of Elysion zou tenminste op het spoor van een
betekenis kunnen leiden, Elusan echter heeft men in geen enkel land onder de
geslachtsnamen kunnen thuisbrengen, of het moest Armenië zijn, maar daar heeft
men niet gezocht.
Het is mogelijk dat die naam nog niet onderworpen was aan de wetten voor de
namen en bijgevolg nog geen betekenis had. De natuur kan bij haar spel weleens
grillig of onordelijk zijn, zo ook de menselijke geest. Indien de natuur zich niet aan
de regelen houdt spreekt men van variatie of sport, doet de mens dit niet dan spreekt
men van afwijking of onzin. Nu ligt het voor de hand dat Aristus zijn naam van zijn
ouders had gekregen. Zijn vader was een mathematicus, zijn moeder een
ex-lady-crooner. Van afwijking kon men zijn vader misschien verdenken, van onzin
zeker niet. Het mag onwaarschijnlijk klinken dat een wiskundige zich met een
gewezen kunstenares verbonden had,
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nog onwaarschijnlijker dat uit die verbintenis een zoon geboren werd, het is echter
niet onzinnig. De hersens van Elusan gehoorzaamden evenals alle hersens aan zekere
wetten en al deden zij dit op een wijze die, wegens verschil met de normale, vreemd
schijnt, men is niet gerechtigd van onzin te spreken, hoogstens van ongerijmdheid.
Wat acht men eigenlijk wel gerijmd? Dat alle mensen gelijkenis vertonen in de wijze
waarop zij eten en werken en slapen en elkander bejegenen? Het zij zo en men noeme
dan Elusans huwelijk ongerijmd. Eenvoudiger is het echter zich voor te stellen dat
de geleerde zich ook eens verveelde en toen naar een jazzband ging luisteren, voorts
dat de zang van een dame hem zo zeer bekoorde dat hij haar ten huwelijk vroeg.
Van de dame weet men weinig meer dan dat zij binnensmonds kon zingen. Onder
de nagelaten papieren van Elusan zijn enige kladjes gevonden, waarvan er een
misschien op haar betrekking had. Het vertoonde meetkunstige figuren, drie
ellipsoïden, twee paar drieledige evenwijdige cilinders, verscheiden bol- en
kegelvormen, rechten en krommen, loodrecht, waterpas, en het bijkans onleesbaar
schrift daarnaast gaf enige nadere bepaling van substantie, van kleur en geur.
Indien het inderdaad de echtgenote was van wie Elusan de oudere op dit kladje
een schets gaf, verwondert men zich niet dat hij haar ten huwelijk vroeg, immers
voor een man die slechts gedaante en lijnen waarneemt is iedere vrouw een vrouw.
Er blijft echter de vraag waarom mevrouw Elusan zich tot mijnheer aangetrokken
voelde. Welke bekoring kon een vrouw, een moderne kunstenares nog wel, die het
croonen verstond, dat naar de vergetelheid lokkend neuriën, ondervinden van een
man die eigenlijk niets was dan geest en zich voornamelijk bezighield met ideeën,
al had hij dan zelf een gedaante en at en dronk hij gelijk een ander? Er is hierop geen
antwoord meer te verwachten, maar staat men voor het portret, dat Aristus weleens
van zijn moeder toonde en waarop zij met een matrozenbuisje is afgebeeld, dan ziet
men in het lachje van mond en ogen dat men van een mens niet alles weten mag.
Laat het dus een raadsel blijven waarom zij ter wille van Elusan kunst en roem
vaarwel zeide. Zo wordt het meteen verklaarbaar dat Aristus, geboren uit de vereniging
van een raadsel en een geest, opgroeide tot een eigenaardige persoon.
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Het zou niet nodig geweest zijn over de ouders te spreken, ware het niet dat de tijd
waarin hij leefde genoemd behoort te worden, want al bestaan er wezens die men
zich op ieder tijdstip kan voorstellen, wanneer men er een met name hoort noemen
wil men toch gaarne weten op welk tijdstip het verscheen, ver of nabij. Welnu, het
beroep van Aristus' moeder duidt aan dat hij een tijdgenoot was, daar immers de
geschiedenis crooning als een vorm der kunst eerst omtrent het begin van deze eeuw
vermeldt. Ook wijst het enigermate de plaats aan. Het beroep zijns vaders kon overal
uitgeoefend worden, dat zijner moeder bleef tot dusver beperkt tot enkele streken.
Bovendien zijn er andere overtuigende aanwijzingen dat hij zijn leven voornamelijk
doorbracht in West-Europa, het meest in de landen aan de zee gelegen. Misschien
hield hij zich ook weleens op onbekende plaatsen op, maar daaromtrent heeft men
geen zekerheid.
Van zijn kinderjaren zouden geruchten en anekdoten in overvloed te vermelden
zijn, gelijk men ze in levensbeschrijvingen van de begaafdste lieden aantreft, en
sommige zouden wellicht aanduiden hoe hij zich zou ontwikkelen, maar zij worden
hier weggelaten omdat zij ontstonden toen hij de wasdom reeds had bereikt, derhalve
niet meer te bewijzen waren. Er wordt over de jeugd van zekere personen al te veel
verteld dat eigenlijk opsiersel is, onnodige lof of laster waar geen derde baat van
heeft.
Sommigen zullen het betreuren dat hierover gezwegen wordt want, al zal de
nieuwsgierigste toegeven dat men niet van alles het naadje van de kous behoeft te
kennen, de weetlust die een ieder is aangeboren verlangt juist de oorsprong van alle
dingen verklaard te zien. Van een voorwerp of een levend wezen, dat men wil
begrijpen, verlangt men niet alleen te weten hoe en van wat het gemaakt is, men
meent het pas goed te begrijpen als men weet hoe het gisteren was. Dit beginsel
grondig toepassend zou men niet slechts Aristus' jeugd behoren te kennen, maar ook
die zijns vaders, ook die zijns grootvaders en zo verder. Hoe onredelijk deze wens
is zal men beseffen als men bedenkt dat men, een braam aan de heg ziende, haar
gewoon plukt en eet, zonder te vragen hoe zij daar groeide of wie de struik daar had
geplant.
Bovendien, de jaren van zijn wasdom waren al van zo veel mysterie en avontuur
vervuld, van zo veel begeerlijks en ongeoorloofds dat menigeen, in de geheimen van
zijn hart schou-
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wend, hem benijden kon en de nieuwsgierigheid vergat.
Er waren ook mensen die eerlijk bekenden dat hij hen aantrok alsof hij iets van
de liefde aan zich had en zo zeer, dat zij, al was het maar één dag van hun leven, hun
eigen persoonlijkheid afleggend, zoals men met klederen doet, in zijn gedaante
hadden willen wonen, mensen die ervoor uitkwamen dat zij weleens wensten even
vrij als hij door de wereld te gaan en, onbelemmerd van banden doend en latend wat
zij verkozen, ieder ogenblik van die dag al hun verlangens bevredigd te vinden. Dat
die wens nooit vervuld kon worden begrepen zij wel, want men moest een tovenaar
zijn of Aristus zelf, om zoals hij alle gaven der wereld te kunnen aanvaarden of
verwerpen, al naar men geluimd is, te zingen, te kussen of te huilen wanneer men er
zin in heeft, zonder rond te kijken of er iemand is die erop let, de vinger ophoudt en
verbiedt. Het is ook de vraag of zulke benijders, indien een toverstem gezegd zou
hebben: Het is u vergund, wees zoals hij, zich werkelijk even gelukkig gevoeld
zouden hebben. Verlangers en zelfs benijders hebben in hun binnenste een rood hart,
een ziel die morgen ook nog wil bestaan, en Aristus was maar een ding, rond, glad,
glanzend, zwevend op de lucht, een zeepbel en daarbinnen lucht.
Het beste dat men had kunnen wensen voor diegenen die hem met een welgevallig
oog aanschouwden was dat hij, indien niet voorgoed dan toch langer in hun nabijheid
was gebleven, hun langer dan een seconde het voorgevoel van geluk had geschonken
en niet, gelijk een gestalte uit een droom, zo snel voorbij was gegaan. Maar dit is
een even ijdele wens, want ook het liefste ogenblik duurt maar de spanne van een
ogenblik en vergaat zoals een geur.
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II
Het was morgen en pas mei, maar de zomer had zin vroeg te komen, de jonge bladeren
van de iepen blonken nu al van de warmte en tussen hun schaduwen straalde licht
door heel de straat, de lucht weerspiegelend op de ruiten. Het was een morgen voor
open armen, voor het zingen van tití-tití-ra, twee kanaries floten ook, de karreman
ratelde van pleizier. Ter wederzijde van de wagenwijd open deur stond een emmer
en de meid op witte klompen schrobde ferm de stenen schoon, overdadig met het
water, op haar rode wangen speelden lichtjes door de schaduw. Aristus was goed
gewassen toen hij er aankwam in zijn blauwe pak met lelietjes-van-dalen in het
knoopsgat, hij bleef staan en de meid vroeg wat hij wilde. Hij wees naar binnen waar
hij aan het einde van de donkere gang een piano hoorde en daar hij lachte en knikte,
lachte ook zij en zij neuriede vanzelf, het was ook zo mooi weer dat zij de blauwe
lucht kon voelen.
Hij ging de marmeren gang in, hij opende de deur van de kamer waar aan de wand
bij het tuinraam Rika zat te spelen, de ogen op en neer van de noten naar de toetsen.
Zij wist niet dat hij er al stond, maar zij voelde toch al iets, zij speelde zachter de
etude. Er kwam een geur heel fijn van bloemetjes binnen. De tuin met de heesters
lag in schaduw, er vloog een mus heen en weer en daarboven scheen de zon. Aristus
zag dat zij groene ogen had met zwart in het midden, die blonken op en neer. Zij had
het al warm, daarom droeg zij haar rose katoenen jurk, voor het eerst vandaag, een
oude maar net gestreken. Hij, die behalve van zijn moeder de fantasie ook de
nauwkeurigheid van zijn vader had, merkte de fijne streepjes op. Maar voor
vanmorgen deed hij de nauwkeurigheid weg, hij was immers hier binnengekomen
omdat hij iemand iets wilde geven die in de mooie lente zo aardig muziek studeerde.
Daarom wachtte hij en keek alleen naar haar gestalte, haar hoofd, haar handen. Zij
was een bruin meisje, juist een meisje voor muziek. Goed, dacht hij, dat ik een liedje
voor haar weet.
En toen de laatste toon uit de piano was gegaan hield zij de
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handen op gelijke hoogte van de toetsen op en staarde door het raam naar een mus
die van de ene schutting naar de andere vloog. Achter haar, achter de tafel hoorde
zij een jonge stem:
Ik ben de vogelzang, ik zing voor u alleen,
kom in mijn arm, mijn lief, ik draag u verre heen
waar alle vogels zingen...

en zij keek niet om, zij kende het lied al van de tijd dat zij geen kind meer was en
zij speelde dadelijk de begeleiding.
En toen het uit was hield zij de wangen vast, zo warm waren die. De mus tjilpte
in de tuin, voor de huisdeur werd geschrobd, zij wist dat er nu iets was gebeurd. Haar
hart klopte niet eens toen zij omkeek. Hij was nieuw, al had zij hem eens voorbij
zien lopen. En met die rode fonkeling die aan hem was kwam hij naderbij, zijn ogen
werden groot, er was niets dan die fonkeling toen hij over haar boog en haar aanraakte
op de lippen. Er geurde een bloem dichtbij, haar ziel zong het lied dat zij nooit
vergeten zou.
Is dat een kus geweest? vroeg zij toen zij de kamer rondkeek en hem niet zag. Hij
was er toch geweest, want op haar borst lag een lelietje-van-dalen. Wat betekende
die bloem? Zij liep gauw naar boven, want al had zij het honderdmaal gelezen, zij
moest het zeker weten en daar stond het ook in het boek van de bloementaal: het
geluk zal komen. Waarom was hij dan weggegaan?
Heerlijk weertje, zei haar vader toen hij voor de koffie thuiskwam, haar broers en
zusters zeiden het allemaal en haar moeder zeide: Echt weer om helemaal nieuw te
zijn, kijk die wangen van Rika eens. Hoe kon haar moeder dat toch zeggen, zij begon
ervan in brand te staan. Die kanaries van de overkant floten dat je het hier kon horen,
over de daken heen, en iedereen lachte.
En toen Rika uit wandelen ging was het haar of er iets dauwigs aan de bomen was,
iets neveligs en iets gouds aan de huizen en de mensen, telkens ook keek zij rond
waar die geur van lelietjes vandaan kwam. Zij kreeg van wandelen niet genoeg, zij
voelde haar benen niet. Zomaar was hij binnengekomen. Laat na de middag scheen
het of de zon niet onder wilde gaan, zo lang duurde die dag en de vensters bleven
open. Toen het avond werd was het donker nog nooit zo zacht geweest, zij wilde
weer uit wandelen, maar zij durfde het niet te zeggen omdat anders een
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broer of een zuster mee zou gaan en zij moest immers alleen zijn. Dus ging zij maar
naar haar kamer en zocht wat in haar kast, wat haar mooiste kleren waren, haar
nieuwe blouse, haar gele zomermantel. Maar bij al waar zij aan dacht behield zij dat
gevoel, zij wou dat er ijs te krijgen was.
Toen zij op bed lag met de vlechten naast het hoofd en niet slapen kon, merkte zij
dat het niet zo donker was als anders, er scheen licht op het gordijn, zeker omdat de
hemel vol sterren was. Slapen wilde zij niet en zij zou het ook niet kunnen want zij
hoorde gedurig iets dat zong, soms leek het een stem en soms een nachtegaal, er was
er zeker een dichtbij. Opeens strekte zij allebei de handen ver in het donker uit en
zij riep, heel hard ofschoon niemand het kon horen: O Rika, Rika, kind, wat wil je
toch zo graag? Daar dan, ik schreeuw van verlangen, dat moet hij toch wel horen.
Zij schrok ervan, zij wist niet dat zij het durfde zeggen. En toen was het of er ver
weg een viool begon te spelen, zij hoorde duidelijk dat iemand erbij zong, ver weg,
er was hier in de kamer ook een geur van natte blaren en van iets zoets, dat haar de
ogen toedeed en haar wegvoerde in de slaap.
Aan het ontbijt keek haar vader haar recht aan en hij zeide dadelijk: Ik hoor van
Geert dat hier gisteren een jongmens is geweest die een liedje zong, wie was dat?
Zij kreeg een kleur, zij wist niet wat te zeggen, maar een antwoord dat zij niet
meende kwam uit haar mond: O, hij kwam met een boodschap van de pianoleraar.
Dat was een leugen en dat was dom van Rika, want er zijn dingen waarbij men
nooit moet liegen. Het is wel jammer dat er zo dikwijls een boze geest is die de
leugens voor een mens verzint. Maar zij had toch niet kunnen zeggen dat hij een
vreemde was en dat zij hem niet kende? Dat zou toch ook niet waar geweest zijn.
Het was wel een toeval dat die morgen juist haar vader in de kamer bij de piano
stond en Rika uit was toen Aristus binnenkwam, nu met een bos rode klimroosjes
en haverhalmen in de hand. Mijnheer vroeg wat hij wenste en hij antwoordde dat hij
voor Cynthia kwam, het meisje dat hier gisteren speelde.
Rika bedoel je, zei mijnheer, ben jij de jongen van de pianomeester? - Neen, dat
was hij niet. - Hoe hij dan heette? - Aristus. - Aristus? - Ja. - En je achternaam? Elusan. - De zoon van die professor? die zonderlinge man, maar heel knap? - Ja.
Daarbij keek hij hem aan, met één wenkbrauw opgetrokken,
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of hij mijnheer was en mijnheer de jongen. Mijnheer Bol vond hem vrijmoedig, maar
toch wel net van voorkomen, en hij vroeg waar hij op school ging. School? vroeg
Aristus, denkt u dat ik zo dom ben naar een school te gaan? Ik heb van mijn ouders
heel wat gekregen en als je dan nog rondkijkt leer je genoeg, dus geen malligheid
van de school.
Mijnheer zeide dat hij brutaal was en hij moest maken dat hij wegkwam, zulke
praatjes kwamen hier in huis niet te pas. Aristus legde zijn bos op de piano neer,
knikte hem toe en ging.
Al was mijnheer veel rijker, veel wijzer, veel machtiger geweest, hij had er niets
aan kunnen doen dat Aristus in zijn huis iets voor zijn dochter had gebracht. Rika
vond de haverhalmen en zij las dat ze de toverkracht van de muziek betekenden, de
klimroosjes het geheimenis van het hart. Dat begreep zij niet goed. Ja, wanneer zij
speelde voelde zij soms of het niet waar was, net als toverij, maar van een geheimenis
van het hart had zij nooit geweten.
Dit nu begon zij te leren in de lente en de zomer. Aristus kwam niet meer, zij vond
het jammer, maar het was toch beter zo, want eens aan tafel toen haar vader over de
zoon van de professor sprak, zei haar broer Frits dat hij gek was, dat wist iedereen,
en haar oudste zuster had van haar verloofde ook gehoord dat hij niets dan onzin
deed, altijd anders dan een fatsoenlijk mens. Rika wist wel beter, maar zij zweeg en
om die domme praatjes moest hij dus maar niet meer komen. Maar 's nachts strekte
zij altijd de handen uit en zij riep. En Aristus hoorde het, hij zond haar een briefje
waarin stond van een kastanjeboom in het park die rood in bloei stond.
Onder de bomen en langs de heesters leerde zij dat er in het hart meer is dan zij
had kunnen denken en het heerlijkste van alles in de wereld was de stem die daarvan
aan haar oren zong, in maten soms zo vlug dat alles haar voorbijzweefde, soms zo
langzaam of zij stillag en gedragen werd, met diepe tonen die beefden in dat
geheimenis, met hoge tonen, druppeltjes van een fontein over haar hoofd. Het was
ook toverij dat zij nu eens Riekje heette, dat klonk of zij een heel klein kind was in
een heel klein tuintje, dan weer Duifje en dan weer Cynthia, of zij ergens op hoge
bergen woonde. Als hij haar handen had aangeraakt zag zij zelf dat ze zo fijn waren
als die van een prinses. Zij begreep wel dat hij niet op een school geweest was, want
zoals hij van dingen
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wist, zo wist niemand anders het. Broers en neven hadden heel knap de examens
afgelegd, maar in het hart te leren zien, dat er veel en veel meer geluk in was dan
men noemen kon, dat konden zij niet, en dat muziek het mooiste was dat er bestaat,
dat wisten zij evenmin. Hij hield haar aan de hand de hele zomer en overal in de stad
zag zij zonlicht en schitterende kleuren, rondom vier voeten naast elkaar die
voortgingen zonder de grond te raken. Hoe noem je dit? vroeg hij en floot. Een
berceuse. En dit? O, dat is een rapsodie. En de ogen lachten met elkaar en de lucht
blonk hemelhoog. Een zomer lang van lange dagen, lange nachten.
Het was alweer haar vader die alles bedierf en ruzie maakte met haar moeder, toen
hij Rika uitschold en haar dit en dat verbood. En dat moest nog wel gebeuren kort
voor haar verjaardag, zij huilde net als vroeger met dat gevoel of zij een klap had
gekregen. Zij wist nog niet dat er dikwijls een kwade geest komt die iets, dat zo mooi
begon, verstoort. Maar dat was heerlijk die morgen om zeven uur, toen zij beneden
kwam in de donkere gang waar haar moeder bij Aristus stond. Hij gaf haar rode
rozen, die kwamen voor haar verjaardag uit Ispahan, zo noemde hij dat land, en hij
gaf haar een rol papier met een gedicht, maar zij kon het nog niet lezen, zij zag alleen
de letters en de krullen. Haar moeder scheen dat te begrijpen want, naar Rika kijkend
hoe zij in verrukking stond, klein bij de grote natte rozen in haar arm, zeide zij zacht:
Ze is pas negentien. En verder zwegen zij in die gang, het duurde maar een minuut
tot opeens Aristus verdwenen was. Haar moeder, die hem nakeek, zei dat hij moest
gaan slapen want hij had de hele nacht geschreven, niet één maar wel tien gedichten,
en zij aaide haar over de wang.
Waar diende de boosheid van haar vader toe, zijn verbod, zijn raad, zijn oordeel
over haar gedrag? Al was men nog strenger, nog bozer dan mijnheer Bol, een gave
zoals Aristus gaf kon men wel verbieden, maar zij werd toch gegeven, toch
aangenomen. Heel de winter wandelden zij, zonder wegen of mensen aan te zien, nu
in de regen, dan in de sneeuw, en koud had Rika het nooit, want zij zongen dicht
naast elkaar.
Het was weer voorjaar toen zij hem verjoeg. Ja, dat was het wat zij deed, zij begreep
het zelf toen zij er later over dacht. Aan de buitenkant van de stad zaten zij in het
riet aan de rivier, zij letten niet op de karren en de mensen achter hen, zij keken enkel
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naar de zon en de blauwe lucht op het rimpelend water terwijl hij zong van het
scheepje waarin zij varen zou. Opeens stond hij op en liet haar daar zitten, zij zag
alleen zijn hoofd tussen de halmen, opeens hoorde zij een plons en daar op het spattend
water zag zij zijn gezicht op- en neergaan. Waarom was zij er toen ook niet
ingesprongen en naast hem gaan zwemmen? Waarom moest zij aan zijn kleren
denken? Of was zij maar stil blijven zitten, dan was er niets gebeurd. Maar zij stond
op om op zijn kleren te passen en toen zag zij die nare man, die agent die daar
voorbijliep met zijn handen op zijn rug, en zij schreeuwde. Zo gebeurde het dat zij
hem wegjoeg, want door die schreeuw kwam die agent naar haar toe en hij riep, maar
Aristus lachte en maakte een lange neus en zwom rustig naar de overkant. Opeens
stonden er mensen om haar heen, sommige die de hoofden schudden en sommige
die lachten, en zij kon er niets aan doen dat de agent zijn kleren samenpakte. Toen
zag zij hem daarginds op het weiland, hij hield zijn hand hoog voor haar op, dat was
zijn groet, en hij ging heen, zonder kleren over het gras, het laatst zag zij zijn fonkeling
onder de wilgen.
Wat heeft zij een spijt van die schreeuw gehad. De ene dag ging, de andere dag
ging zonder Aristus. De lente ging, de zomer ging, 's morgens en 's avonds huilde
zij. Haar vader schold en bromde, haar moeder zuchtte, haar broers bespotten haar,
alle mensen zeiden lelijke dingen van hem. Had zij die schreeuw maar niet gegeven
want, hoe langer zij erover dacht, hoe minder zij begreep wat voor kwaad hij had
gedaan. Men kon wel zeggen dat het onbehoorlijk was buiten alle kleren uit te doen,
maar met kleren aan kon hij toch niet zwemmen en hij was dadelijk het water
ingesprongen, zodat men alleen zijn hoofd kon zien. Het was haar eigen schuld dat
die politieman was gekomen, hij had het anders niet gemerkt en toen hij daar staan
bleef moest Aristus wel naar de overkant. In het begin had zij niet geweten wat zij
zeggen zou wanneer hij bij haar terugkwam, nu vond zij dat kinderachtig van zichzelf.
Was hij maar teruggekomen, geen woord had zij ervan gezegd. En aan al de praatjes
zou zij zich niet storen, die telden niet, maar hoe moest zij leven zonder zijn muziek?
Nu al had zij geen zin meer in de studie en de piano was haar onverschillig.
Dit ene jaar was het enige dat met haar gebeurde, al de rest geleek op wat gewone
mensen overkomt. Later, veel later vroeg

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

161
zij zich weleens af: Rika, kind, was dat ene jaar niet genoeg? Neen, voor zoveel als
zij toen verlangde was niets genoeg, zij had gewild dat het een eeuw zou duren en
langer nog.
De dagen, de jaren gingen, de piano gaf geen geluid meer, en eens toen zij hem
weer ontmoette, was het vreemd zoveel zij veranderd was.
Alleen haar ogen waren nog groenachtig grauw zoals de winterpeer, men zegt dat
die kleur de trouw betekent. En trouw was Rika zeker want, al werd zij ook van hem
gescheiden, al vond zij een brave man en aardige kinderen in het leven, al had zij
een mooi huis en mooie kleren, haar geest bleef bij die jongen die op een morgen
binnenkwam. En wanneer zij van hem gedroomd had, zelfs in de tijd toen zij al
gerimpeld was, zag zij in de spiegel dat haar ogen nog dezelfde kleur hadden als in
haar jonge jaren. Dan zei haar man: Wat zie je er goed uit vanmorgen. En er kwam
wel iets bitters in haar lachje bij de herinnering aan iets dat anders had moeten zijn,
maar in haar ziel was een beeld van een zwemmer op wie zij niet kwaad kon zijn en
in eenzame ogenblikken van weemoedigheid dat liedje van de vogelzang, die geur
van lelietjes-van-dalen. En dat was genoeg voor een vrouw die al grote kinderen had,
tenminste het geluk gezien te hebben, al moest het dan voorbijgaan.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

162

III
Al eerder was het gebeurd dat ze Karst hadden zien thuiskomen met een lach op het
gezicht en hij had dadelijk gezegd dat de soep op het vuur zo lekker rook in plaats
van zijn neus op te halen om de vieze lucht, en de kinderen waren opgehouden met
hun gezanik, omdat hij er zo vrolijk uitzag, net of hij helemaal niet moe was. Koos
en haar zuster hadden dikwijls met hem te doen, want het werk scheen hem veel te
zwaar te worden en hij moest toch maar voort om zo veel monden open te houden.
En nu met het voorjaar kwam hij meer dan eens zo vrolijk thuis, net of er geen zorgen
waren, Koos dacht dan dat hij een buitenkans had gehad, maar hij hield het voor
zich. En het was opmerkelijk dat de kinderen veel rustiger werden als hij zo
thuiskwam, vooral de tweeling Sien en Sytje, die altijd kibbelden, werden dadelijk
goed met elkaar. En op een zondagmiddag, juist toen hij uit wilde gaan omdat de
kamer hem te benauwd was met al die rommel en het lawaai, stond hij voor het
venster en hij riep opeens: Kijk, daar heb je hem! Zij schrokken van zijn geluid. Ze
keken allemaal, de straat was leeg en daarbeneden ging een jongeheer voorbij, maar
van hierboven in het huis zagen ze alleen zijn krullen en zijn hoed. Sien en Sytje en
kleine Jan holden de trappen af, moeder en tante bleven voor het venster en Aaltje
in de alkoof riep wat er aan de hand was. Karst zei dat hij nu niet uit hoefde, hij
kwam in de alkoof en daar, met moeder en tante Leen voor het bed, vertelde hij het.
In maart was het, op een gure dag met sneeuw en wind, dat hij door de glibberigheid
de zware kar niet de brug op kon krijgen en voor hij het wist was hij weggeduwd en
een jongeheer had de kar of het een veertje was erbovenop. Ben jij niet Orlando, de
kruiersknecht? had hij gevraagd. Kruiersknecht, dat klopte, maar hij heette immers
Karst Krammer. Dat was eender, zei hij, hij kende hem wel, hij kende de hele familie,
hoe dat wist Karst niet, en als het zomer was zouden ze van hem horen. Daarna had
Karst hem nu en dan ontmoet als hij op pad was en het was raar, altijd wanneer hij
hem gezien had ging het werk vanzelf, zonder dat hij de botten
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voelde. Tante Leen trok de schouders op, moeder vond het alleen maar vreemd, maar
Aaltje wist nu zeker dat ze gauw van bed zou opstaan. En ze zei dat het naar rozen
rook. Hoe kwam de meid eraan, er was in de hele straat geen roos te zien. En het
vreemde was dat de kinderen, toen ze thuiskwamen, het ook zeiden. Ze hadden vlak
achter hem gelopen, een aardige jongeheer, hij keek iedereen aan en hij rook lekker,
alleen zeiden Sien en Sytje dat het naar rozen was en Jan zei aardbeien. Hij stond
ook dikwijls stil en dan keek hij een huis aan van de stoep tot het dak, maar waar hij
woonde wisten ze niet.
Na die dag stonden Koos en Leen vaker aan het venster, vooral omdat Aaltje
gevraagd had haar te roepen als hij weer voorbijging. Karst zei dat ze het moesten
laten, want die jongeheer zou het niet netjes vinden dat men nieuwsgierig was.
En op een warme ochtend, een zaterdag, gebeurde het, toch onverwacht. Moeder
en tante waren boodschappen gaan doen, de kinderen naar school, en toen er hard
op de deur werd geklopt moest Aaltje opstaan en opendoen. Daar stond een man met
een blauwe pet die zes grote pakken binnenbracht, zes pakken in glimmend papier
naast elkaar. Aaltje zat ernaar te kijken terwijl ze wachtte dat ze thuiskwamen, de
naam Krammer stond erop, dus het was toch goed bezorgd. En toen moeder en tante
eindelijk kwamen en die pakken opengingen lag opeens de hele kamer vol mooie
kleren, jurken, pakken, kousen, schoenen, hoeden, linten, strikken, gespen van steen,
oranjerood en geel en donkerblauw, het leek hier wel een winkel, en toen de kinderen
kwamen en vader ook nog, had men haast geen plaats. Zie je wel, zei Karst, een lot
uit de loterij, heb ik het niet altijd gezegd? Aan alle armoe komt een eind, als je maar
wacht. Je kan ervan op aan dat het van die jongeheer komt, maar waarom juist bij
ons, daar moeten we niet naar vragen. - De tweelingen trokken dadelijk de lichtrose
jurken met zijden strikken aan, Jantje het blauwe pak met vergulde knopen, en ook
Aaltje kleedde zich aan, voor het eerst na zes maanden, de hemelsblauwe jurk stond
haar keurig en ze kreeg er een blosje van op de wangen. Toen ook vader, moeder en
tante de nieuwe kleren hadden aangedaan zaten ze om de tafel, elkaar aankijkend en
allemaal lachend. Als het maar geen vergissing is, zei tante Leen en vader vroeg:
Waar wachten we eigenlijk op? En toen werd er juist op de deur getikt.
Mooi zo, zei die jongeheer, die binnenkwam met zijn hoed
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een beetje schuin omdat hij zo veel krullen had, en Jantje was helemaal niet schuw
voor hem, hij liet zelfs zijn hand niet los. Maar Aaltje bleef in de hoek met grote
ogen, zij had nog nooit zo'n stem gehoord toen hij dicht bij haar kwam en zeide: Hier
is mijn Arethusa. Vader moest erom lachen, maar het was een mooie naam en zij
had een gevoel dat ze nu helemaal beter was, zo'n nieuw gevoel. Hij wees naar de
kleren en de papieren die er nog lagen en ze moesten er pakken van maken, het
werden er toch nog drie, en toen vroeg hij: Allemaal klaar? dan gaan we, Jantje Ivoor
en ik voorop. Ivoor, zo noemde hij Jantje, zeker om zijn kleur.
Ze gingen de trappen af, ze kwamen op de straat, alle buren keken uit de vensters.
Voor de deur stonden twee vigilantes en verderop speelde een groot orgel van pleizier.
Ze stapten in, de buren riepen dag, de koetsier zei vort en ze reden, Jantje Ivoor zat
op zijn knie.
Wat gebeurt er eigenlijk? vroeg tante Leen toen de trein al hard voorbij de
weilanden reed, waar gaan we heen? - Sien en Sytje zeiden tegelijk: St, niet vragen,
tante, het is net zo mooi.
Hoe lang ze in de trein zaten wisten ze niet, de blaren van de bomen waren al rood
van het zonlicht en de schapen gingen naar huis, Ivoor deed ze het blaten na. Ze
vonden allen dat het hier lekker rook naar bloemen en naar aarde, naar rijp gras en
naar dennen. Er was een pleintje met een kerkje, de zon scheen nog juist op de
torenspits en vrouwen met blauwe boezelaars, die knikten tegen de jongeheer, stonden
voor de lage huizen. Een eind verder maakte hij een wit hek open, een grote hond
sprong tegen hem op en toen stonden zij in een kamer met bosjes gedroogde kruiden
aan de balken, op de gedekte tafel brandden kaarsen.
Toen zij pas zaten voor brood en melk zagen zij dat moeder een traan in de ogen
had, vader zei: Niet aan denken, vrouw. Maar Aristus zei dat Melitea, zo noemde hij
moeder, er gerust aan denken mocht want de vier kinderen, die zij vroeger hadden,
waren hier evengoed aanwezig, dat zou zij wel begrijpen. En zij knikte en zij veegde
de ogen af en ze hadden haar gezicht nooit zo blij gezien. De borden glommen, de
glazen en de lepels rinkelden en ze hadden allemaal een kleur. Voor zij naar de
bedden gingen keken zij uit het venster naar de donkere bomen met de jonge maan
erboven en ze zwegen want het was nog nooit zo mooi geweest.
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Wat waren dat voor geluiden toen moeder de ogen opendeed voor de zon op de witte
wolken? Ivoor! riep zij, Orlando! riep zij, maar er kwam geen vader en geen jongen.
Wel zag ze haar zuster die uit de schaduw van de kastanje naar haar toekwam, haar
nieuwe japon was nat van dauw en ze had een bloemetje op de borst en eieren in de
hand. Hoor je wel, zei ze, ik geloof zeker dat er meer dan honderd vogels zingen en
al die koeien, al die hanen, je hebt er geen idee van wat een geluid die maken. - En
daar kwamen over het gras de tweelingen aangerend, rood van wangen en in de hand
een groot stuk koek. Moeder, riepen ze, weet je wie we zijn? Ik ben Phyllis en ik ben
Phebe, en de gestorven zusjes en broertjes komen straks nog, zegt hij. Hè, hij is zo
mooi, je moet altijd naar hem kijken. Hij is al met vader en Arethusa naar het bos,
kom mee, kom mee.
Phebe en Phyllis? vroeg tante Leen, het lijkt net als in een boek, je zou het graag
geloven, maar in de wereld gaat het toch anders toe. Ja, als je de gestorven kinderen
terug kon krijgen, een groot stuk van je leven had je er zelf voor over, maar het is
nog nooit gebeurd.
En ze mopperde nog dat het raar was, zulke rode wangen die meisjes hadden,
zulke felle ogen. Het was bij haar dat de eerste twijfel opkwam en daarom vroeg ze
ook van dit en van dat en schudde het hoofd. Maar Phyllis en Phebe pakten moeder
ieder bij een hand en trokken haar voort en ze zeiden: Wat hindert dat of het nog
nooit gebeurd is, als Aristus het zegt is het toch waar. - En ofschoon zij twijfelde
volgde tante Leen op een afstand en onder het lopen kreeg ze er weer schik in, zoals
de hanen kraaiden en zo vol de emmers waren met verse melk die de meiden aan de
jukken droegen.
En ze gingen een steil pad op naar het bos in de hoogte waar een koekoek koe-koek
sloeg ergens in de verte, en daar op het mos van een open plek in zon en schaduw
zaten ze in een kring met witte borden, zilveren bekers, bij een boompje stond Aristus
met een hond en een hagelwitte geit. Toen hij op een fluit begon te spelen hoorden
ze achter het boompje kleine stemmen lachen. Melitea! Orlando! riepen die stemmen.
De vader en de moeder keken elkander aan, zij zagen in hun ogen de tijd weerom
dat er met de zieke kinderen op de arm heen en weer gelopen werd, sussend de
nachten lang. Toen was het pijn en huilen dat de tranen op de vloer vielen, nu was
het fluitgespeel en blaten van de
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geit en lachen achter de groene blaren, nu waren het grote harten, verlicht en dankbaar.
Zie je wel, zei Orlando toen moeder naast hem zat en hij haar brood en kersen gaf,
dat het verdriet niet altijd duurt, er komt ook een dag dat we niet ver van de hemel
zijn.
Hoe mooi was al het geluid die vroege morgen in het bos, van kinderstemmen,
van tinkelende bekers, van vragend blaten, van juichend blaffen, en dan nog al dat
kwinkeleren van meer dan honderd vogels. Maar het werd weer stil toen Aristus een
lang verhaal vertelde van een kasteel waar een jonkvrouw woonde die alles anders
maakte dan het was, toen klonk alleen dat gemurmel in het bosje. Daar zat moeder
naar te staren en dacht aan de anderen die toch dichtbij waren. En dan weer sprongen
ze op en dansten in een kring met dat liedje van: Met rozen op de witte dagen, de
rozen vallen neer... En zij holden en zij huppelden van boom tot boom, het rook zo
heerlijk van het groene hout dat de borst er groot van werd, dat je warme wangen
kreeg en soms moest zuchten, de linten en de strikken lagen overal op het mos. Zelfs
tante Leen zei dat het net niet waar was wat ze hier voor zich zag, maar mooi was
het wel. Waarom heeft tante geen andere naam gekregen? vroeg Jan Ivoor. Stil toch
jongen, antwoordde Phebe, je mag niet altijd vragen van waarom, dan is het misschien
ineens gedaan.
Ze werden ook moe van al dat spelen, ze gingen liggen de een na de ander. Het
eerst viel Jan Ivoor in slaap hier aan de hoge boom, met zijn vinger in de mond. Daar
in de varens lagen Phyllis en Phebe naast elkaar, ze fluisterden en soms staken ze de
hoofden op om te kijken waar hij was, maar ten leste sliepen ze ook met de linten
van hun hoedjes in de handen. En ginds sliep Orlando midden in het witte
lievevrouwebedstro. De enige die wakker bleef en liever zat te staren was moeder.
En waar was Arethusa, waar Aristus? Veraf konden ze niet zijn, want het belletje
van de geit en het lopen van de hond was soms hier te horen. Maar anders was het
stil en de zon sprenkelde wat schijfjes goud door de groene blaren.
Toen Karst wakker werd zag hij in de verte door de varens heen het hoofd van
Jantje die naar hem keek, hij hoorde heel zacht een torenklok en gebulk van koeien.
Ook het bos leek ver weg hoewel hij er toch middenin zat, hij duwde iets van zich
af, want het was of er een tulen gordijn over hem hing. Orlando!
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riep het kind. Ja, het was waar ook, dat was hij. Maar toen Leen voor hem kwam
staan en vroeg: Karst, waar zijn we? Moeten we niet naar huis? Moet je niet aan je
werk? toen wist hij het weer niet, hij stond op en keek rond. Je hebt een naar karakter,
zei hij, anders zou je weten dat ik Orlando ben en dat alles waar is. En hij had gelijk,
want Aristus kwam er met Arethusa aan, gevolgd door de geit en de hond, en hij
ging voorop en wees ze de weg langs de heide waar de zon rood in de verte stond,
zo groot als op een plaatje, langs de sloten waar de kikkers kwaakten, langs het
weiland naar die kamer waar de kaarsen weer op de tafel brandden.
En de zon ging op, er volgde een nieuwe dag en daarna weer een. Hoe lang waren
de dagen en hoe gauw toch gingen ze heen met al dat lachen, spelen, dansen, nu op
de warme heide waar men overal de lucht kon zien, dan aan de rivier met de zwanen
en aan de overkant de torenspits boven het groen, dan weer op de heuvel met het
koepeltje, en overal waar ze gingen vielen er bloemen, zo veel hadden ze er altijd in
de handen. Dat het seizoen wel voortging konden Orlando en Melitea merken aan
de kersen die ze in de boomgaarden plukten, van de eerste rode tot de krieken, de
witte knappers. Ook aan de maan, al tweemaal vol geweest toen de kinderen voor
het naar bed gaan nog touwtjesprongen op het gras.
Leen was het die iets bedierf toen ze op een morgen thuisbleef, omdat ze een beetje
hoofdpijn had en het wat regende. Dat zei ze, maar ze was met het verkeerde been
uit bed gestapt en voor de anderen gingen vroeg ze ook sikkeneurig: Hoe lang zal
dat lieve leventje duren? Morgen zijn we weer thuis en dan is het gedaan met de pret,
dan is het weer werken en zorgen en gezanik van de kinderen. De mens moet nu
eenmaal werken, voor de zorg zijn we op de wereld en daar kunnen we niet buiten.
Van Leen was het te verwachten dat ze met haar knorrigheid iets bedierf, maar
Arethusa, dat jonge ding, pas vijftien, waarom moest zij zich bemoeien met dingen
boven haar verstand? Ze vertelde zelf haar moeder hoe het gegaan was. Ze waren
allemaal in slaap gevallen in die koepel op de heuvel, maar zij had hier en daar
gelopen over het veld beneden, waar zo veel eglantieren bloeiden. De lucht werd
toen bedekt, de zon een beetje bleek, zij dacht dat het kon gaan regenen. En aan de
slootkant zag ze hem zitten, met het hoofd voorover in de handen. Op de tenen was
ze
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naar hem toegekomen en ze had rose blaadjes van eglantier over hem gestrooid. En
toen hij opkeek zag zij dat zijn gezicht nat van tranen was. Hij wilde haar niet eens
aankijken toen zij naast hem knielde en naar de reden vroeg, hij staarde naar de wolk
en de tranen vielen van zijn wang. Zij was toen ook gaan huilen, zij wilde zo graag
iets doen en daarom had zij telkens weer gevraagd wat hij toch had. En eindelijk was
hij opgestaan en hij had gezegd: De melancholie, Arethusa, daar moet je nooit naar
vragen. Meer niet en hij was langzaam weggegaan. En zij had alleen gezeten, zonder
tranen van haar ogen, maar in haar hart waren er veel, dat kwam van de melancholie.
Toen zij het verteld had zei haar moeder dat zij dom geweest was want ieder mens,
ook Aristus, zei ze, heeft in het hart geheimen waar hij met geen ander over spreken
kan.
Was het dit geweest dat de mooie tijd bedierf? Zeker niet, want toen ze hem weer
zagen had hij weer licht in de ogen en hij blonk van de vrolijkheid, hij draafde met
Jan Ivoor op de schouders zo hard dat de hond hem niet eens kon krijgen. Wat was
het dan wel? Het gekibbel van de tweeling dat ze zolang vergeten hadden? Ook niet,
want eventjes maar had hij ze donker aangekeken, heel eventjes en alleen Melitea
had het gemerkt, toen had hij ze ieder bij een hand genomen en hij had ze een nieuw
deuntje geleerd, van de herder en de schapen, van tralalala.
Wat was het dan wel? Want dat er iets verkeerd ging kon zelfs Orlando zien, die
nooit meer aan de kruierij dacht, aan het werk of het karig weekloon. Op een morgen
toen hij zich aankleedde zei hij: Koos, ik heb toch zo'n nare droom gehad, de huisbaas
stond te schelden om de huur, dat hij ons op straat zou zetten en ik werd wakker met
de gedachte dat we veel te gelukkig zijn, dat kan niet duren. Of het aan ons ligt of
aan Aristus, dat weet ik niet. - Ach, antwoordde ze, waarom zeg je nu Koos tegen
me? Je stuurt het zelf in de war.
Misschien deden ze dat allemaal een beetje, maar het was toch Orlando die het
ergste deed. Dat hij het juist moest zijn, dacht Melitea, hij, die van het begin af sprak
van een lot uit de loterij en dat het gedaan was met zorg en verdriet. We hebben al
augustus, had Leen gezegd toen ze onder de boom zaten met twee manden vol vroege
vijgeperen. En Orlando had zijn vinger aan het hoofd gezet en gezegd: Hoeveel
weken zijn we dan al
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hier? Waar halen we al die huur vandaan? Een mens moet weer aan het werk. En
toen kwam het ergste, hij vroeg Aristus: Hoe kom je toch aan dat geld om alles te
betalen? Aristus was opgestaan en de peer die hij at gooide hij ver weg, over de
boom. Met geen enkel woord had hij geantwoord, die dag hadden ze hem ook niet
meer gezien.
En de volgende morgen lag er naast Orlando's bord een briefje waarin stond: Om
halfnegen gaat jullie trein naar stad, hier is voor elk een tientje. Vaarwel Arethusa
en Melitea, vaarwel Phebe en Phyllis, vaarwel Ivoor. - Zes gouden tientjes waren
erbij. Hoe ze ook zochten in alle kamers, in de schuur en in de stal, ze vonden hem
niet terug. Ze riepen overal en keken elkaar verdrietig aan. Maar Arethusa kreeg een
kleur toen zij haar zomerhoed aan de kapstok zag, er waren roosjes van de eglantier,
rose en wit, tussen het lint gestoken, dat had Aristus die morgen nog gedaan.
Vader, moeder en tante droegen de pakken, de kinderen huilden de hele weg naar
het station en ook in de trein moesten zij telkens huilen. Arethusa zat stil, want als
zij zich even bewoog vielen van haar hoed de blaadjes van de rozen, maar ze vielen
toch door het schokken van de trein, telkens een paar, tot haar hele schoot er vol van
lag. Zij nam ze allemaal in haar zakdoek mee.
Toen ze terugkeerden in de straat keken alle buren uit de vensters. In hun kamer
was het stil, niemand durfde iets te zeggen.
En Karst ging 's morgens om zes uur uit om zijn werk voor de kruierij te doen.
Soms vergiste zijn vrouw zich en noemde hem weer Orlando. Je lijkt wel gek, zei
Leen dan. We hebben een meevallertje gehad, dat geef ik toe, maar wie denkt dat zo
iets duurt is niet wel bij het hoofd. Die Aristus, ik zeg niet dat er kwaad in zat, maar
het was een malle, het goede geld te verkwisten aan zulk soort als ons.
En eens, toen Aaltje en moeder alleen in de schemering naar de regen zaten te
kijken, zuchtte Aaltje en ze zei: Ach moeder, was ik nog maar Arethusa, ik kan het
nooit vergeten, al die roosjes die van mijn hoed afvielen. Ik dacht aan iets, het is zo
verdrietig dat het niet gebeurd is. En moeder drukte haar in de arm en zei: Stil maar.
Ik denk ook nog wel aan de geur daarbuiten, het gras, de kruizemunt, de kamperfoelie.
Al ben ik niet jong meer, ik wil ook weleens dat wat niet gebeurt. Maar ik heb
tenminste de afwezigen dichtbij gevoeld.
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Later, toen Aal een vrijer had, vertelde zij hem eens dat zij vroeger Arethusa heette,
met eglantieren om haar zomerhoed. En hij lachte wel, maar hij begreep niet wat de
aardigheid ervan was, daarom zei hij: Onzin, meid.
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IV
Het werd een warme feestelijke zomer, het leek of de hondsdagen al met de ijsheiligen
begonnen en duurden tot oktober, met muziek in de straten en vlaggen aan de huizen
en dat alles door de uitbundigheid van een bende jongelui. Toen Kalders en
Schuiveling hun weddenschap maakten, wie van de twee de snelste sculler was,
behoorden zij tot de ordelijksten onder de vrienden en niemand kon voorzien dat uit
hun wedstrijd een omwenteling zou ontstaan, met staking van de plichten en voor
sommigen hunner afscheid van de studie, gevolgd door verandering van de levensloop.
De wedstrijd werd gehouden op een geruchtloze zondagmorgen, op een lange
waterspiegel, een flitsende zonnebaan. De twintig vrienden, verbonden in de roeien discussieclub Omnia Vincit Labor, zaten op een rij voor de balustrade van het
botenhuis, alle met blauwe jasjes en platte strooien hoeden. Toen Kalders en
Schuiveling in de wherry's stapten stonden er op de wal geen andere toeschouwers
dan een vader met een paar kinderen aan de hand. Juist was het sein gegeven toen
de O.V.L. 'ers uit de schaduw van de bomen aan de andere oever een derde wherry
zagen glijden, waarin een jongen met een bolhoed, rustig roeiend met meesterlijke
slagen, op de kampioenen afschoot en zijn voorsprong gemakkelijk vermeerderde.
Kalders en Schuiveling, die gelijk bleven, keken telkens naar hem om, hij scheen
hen te ergeren, zij trokken met alle macht. Toen zij bij het keerpunt hun fonkelende
bochten in het zonnewater maakten zat de bolhoed daar al te wachten, toen wendde
hij rustig, zette een seconde eerder in en bleef hen voor, niet meer en ook niet minder
dan een bootlengte, tot hij honderd meter voor het eindpunt een paar slagen kracht
in de riemen gaf en hij schoot het botenhuis voorbij, terwijl de wedstrijders achter
hem naast elkaar aankwamen. Toen hij keurig de bolhoed voor de leden afnam
overstemde het gejuich de torenklok achter de bomen en trok nieuwsgierigen op de
wallekant aan. Hij stond eerder dan Schuiveling en Kalders op het terras te midden
der wuivende strooien hoe-
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den, hij kreeg de zilveren penning op zijn jas en hij moest op het middelpunt zitten.
Nadat zij allen zijn armen betast hadden, die niet sterker dan andere schenen, vroeg
Verhulp de praeses: Waarom kon jij veel harder gaan? - Omdat ik eerder begonnen
was, een fractie van een seconde maar. - Dat is onzin, zei De Vroede, hoe oud ben
je, jongeman?
En dat is ambtelijke nieuwsgierigheid, mijnheer, antwoordde Aristus. Leeftijden
zijn ingesteld voor de orde, die waan van de horen. Wat heb je eraan of ik je een
getal noem, is je kennis daarmee vermeerderd? Volgens Pythagoras heersen er wetten
over de verschijnselen, uitgedrukt in maat en getal, maar jouw rede reikt niet buiten
het gebied van de verschijnselen, dus ken je de oorzaak van de wetten niet, dus
hebben maat en getal voor jou geen waarde. Vertel jij me eens hoe je je een punt in
de ruimte voorstelt, een jaar in de tijd en leg me dan het verschil uit tussen een heer
van zeventien en een jongen van zeventig jaar.
Er werd gehoond: Hu, hu, weg buiten het gebied! Weg metafysiek! Leve atletiek!
En Kalders die erbij kwam staan, zich wrijvend met de handdoek, zeide met zijn
basstem: Het ventje spreekt in paradoxen. - Waarop Aristus antwoordde: Dan spreek
ik in waarheden, mijnheer.
Hendrik Kalders, vierdejaars jurist en eminent atleet, had nog aan geen kandidaats
gedacht, maar zijn knapheid was algemeen bekend en toen hij nu met zijn grote
handen de stoel met Aristus erop dicht voor zich zette om hem te ondervragen,
drongen allen samen om hen heen.
Je bent een kolossale roeier, sprak hij, dat wijst op groot verstand. Maar uit je
wartaal blijkt een verbijstering van de geest. Er is voor alles een plaats en een tijd,
snap je? De wijsheid zit in een heer van zeventig met een zwart pak aan, niet in een
bengel van zeventien met een idiote pothoed op. Wat ben jij nu eigenlijk en wat is
de werkelijkheid?
Hij ging rechtop zitten en antwoordde: Ik zou een toevallige waarnemer kunnen
zijn, een individu zomaar op de wereld gebracht, voor wie jij niet bestaat als ik je
niet zie. Ik zou een idee van het eeuwig intellect kunnen zijn. In het eerste geval zou
ik maar een atoom zijn van een constante, veranderlijke materie, vastgekleefd aan
andere atomen die ik wel waarneem, maar niet ken. Daar bedank ik voor, daar spuug
ik op. Ik ben een duif,
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uitgevlogen uit de universele duiventil, ik zie alles wat onder mijn ogen komt en
alles waar ik van droom, ik zing en ik zoen, ik zwem en ik roei, ik eet en ik drink
van alles met al mijn begeerte, maar ik word voortgedreven door één enkele melodie
die mij terugvoert naar de duiventil. En de werkelijkheid is niet de rommel waar jij
belang in stelt, maar de harmonie van alles dat mij verschenen is, verschijnt en
verschijnen zal.
En hoe kan je dat bewijzen? vroeg Kalders met een glimlach.
Kijk zo. En hij tilde Hendrik Kalders, die juist zijn blauwe jas had aangetrokken
en zijn das recht gestrikt, van de vloer over de balustrade heen en liet hem vallen in
het water. Het wilde juichen en joelen toonde dat hij overtuigd had, zelfs Hendrik
die, op het droge geklauterd, hem beide handen schudde en riep: Hiep hiep hoera!
En Aristus, op een stoel gesprongen, sprak hen toe: Kalders heeft het knap gezegd,
hoera is de werkelijkheid. Wij zijn niet van vuil stof gemaakt, niet van goedkope
jassen en jeukerig vlees, dingen voor de vuilnisman. Wij zijn van ziel gemaakt, of
als je dat woord niet verstaat, van élan vital. Of we rechts zijn, of we links zijn,
vooruit lopen of achteruit, naar boven of naar onderen, de ziel is het enige waar we
van leven. Waar komt onze beweging vandaan? Ik zeg het met een lied hier uit mijn
vuist gemaakt, zing allemaal mee:
Wat is het waar het hart van tiert? Hormee!
Wat is het dat de meisjes siert? Hormee!
De leeuw, de roos, de hagedis,
De bok, de maan,
D'oranjeboom, de wallevis,
De zon, de haan,
En alles waar muziek in is,
Waar komt het vuur, het vuur vandaan?
Hormee! Hormee! Hormee!

Het eigen lied van de bezielde jongelui, dit ogenblik geboren, schalde uit grote
monden zo fors dat het refrein weerklonk met dubbele echo uit de menigte op de
wallekant. Daarna stegen de strijdkreten in salvo's op: Weg met juristerij! Weg met
ambtenarij! Weg met literatuur! Weg met magistratuur! Maling aan baantjes! Wij
willen nieuw fatsoen! Leve de vrijheid! Leve de muziek!
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Plotseling stormde de schaar, arm aan arm verbonden, op de menigte af die juichend
uiteenstoof. Er moesten instrumenten zijn, trommels, fluiten, harmonika's, er was
een winkel, op de zondag gesloten, maar die moest opengaan. De zakken werden
uitgehaald, Aristus had maar driehonderd gulden, de anderen brachten botje bij botje
nog honderd op, veel te weinig. Maar Schuiveling had een oom, bekend om zijn
gezond verstand, die woonde op een gracht, daar stapten zij heen en terwijl hij binnen
was zongen zij voor de deur. Toen hij verscheen met duizend hoog in de hand
verstomde even het lied, er werd beraadslaagd en besloten als erkenning van ooms
verdienste in zijn naam, op de deur geschilderd, de i te veranderen in ypsilon. Bij dit
eerste verschijnsel van revolutie stonden er nog maar twee politieagenten te kijken,
lachend, met de handen op de rug. Oom Schuyveling keek uit het raam met zijn
glimmend hoofd. Al heette hij dan een verstandige man, had hij de gevolgen van
zijn mildheid overwogen? Had hij voorzien dat de stad van muziek zou daveren? dat
de burgers hun tijd zouden verkwisten met kijken en lachen? dat de orde verstoord
zou worden en de trams niet op tijd konden rijden? dat er in alle straten, bij dag en
bij nacht, een refrein zou dreunen, zinneloos de zinnen verdovend tot vergetelheid?
Had hij bedacht dat twintig ordelijke jongelui, die aan de zege van de arbeid geloofden
en de gang van een degelijke maatschappij moesten voortzetten, tot bandeloosheid
zouden vervallen, tot verdriet hunner ouders en gevaar van hun toekomst? Het is niet
waarschijnlijk, eerder mag men aannemen dat hij zelf al bevangen was van de onzin,
want hij zong het refrein, zwaaiend met zijn armen en hij riep zo hard hij kon dat zij
terug moesten komen.
Er was geen beraming in de middelen van de Hormeeërs en niettemin waren hun
handelingen, steeds door ingevingen verwekt, op een duidelijk doel gericht: muziek
te maken, vergetelheid van banden te schenken. Het geraas van hun stemmen in de
stad die hele zondag, begeleid van nog aarzelende klanken van harmonika, trommel
en fluit, was maar een schuchtere voorbode van wat er gebeuren zou.
De zon van de maandagochtend straalde al warm in de nauwe Prinsenstraat,
schitterend op de winkelruiten, toen het troepje eraan kwam geschreden, een grote
vlag voorop en een vaandel in het midden, en Aagje, de meid van de apotheek stond
aan de
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deur met de bakker. Zij keek naar de knappe jongens, zij wees en zij riep: Gunst wat
nou? Waarop de troep stilstond en zich in een halve cirkel rondom haar schaarde.
Rechts en links tot de bovenste verdiepingen gingen de vensters open, dames in
nachtjapon en heren met ingezeepte wangen keken naar buiten. Nadat het lijflied
gespeeld was trad Pinke naar voren en hief een lange ballade voor Aagje aan,
ondersteund door bescheiden getrommel en getingel, door geneurie van twintig
monden diminuendo en crescendo. Een vigilante bleef op de tramrails staan, twee
bierkarren versperden elkaar de weg, aansprekers, slagers, fietsen stonden vooraan,
van rechts en van links kwamen mensen toegerend en nog was Pinke niet klaar met
zijn lied:
O gunst wat nou? nieuwsgierig Aagje,
Kies van de mooie mannenschaar, Hormee!
De mooiste uit voor uw behaagje
Of neem het hele zootje maar, Hormee!

De apotheker trad buiten met een blad vol glazen gele wijn, Aagje diende
krentenbollen rond, uit de menigte daverde het refrein, begeleid door de bellen van
de tram. Iedereen kwam lachend en met rode konen een uur te laat in winkel of
kantoor.
Op de Hoge Burgwal kwam er politie te paard bij te pas, want de wethouder van
onderwijs, het geraas horend, had voor oproer gevreesd en hulp ontboden. Onder
aanvoering van zijn eigen zoon August had de broederschap een fraai oranje
geschilderd wapenbord boven zijn deur gespijkerd met het opschrift: Grootmogol
der Cultuur, en daarop het lied aangeheven met de variant:
Houder, stevig, houd de wet,
Aan 't ontbijt en in je bed, Hormee!
Doe daarbij zo deftig niet,
Zing gewoon een aardig lied, Hormee!

Toen zij nu op de brug de politiepaarden zagen steigeren, klom August met verfpot
en kwast weer de ladder op en voegde bij het opschrift de woorden: Discipline en
Natuur. Er werd alom wanordelijk gejubeld en geschreeuwd, maar Pinke maakte van
die woorden dadelijk een lied, dat ook dadelijk meegezongen werd met gewuif en
gedrang, met geroep om de grootmogol.
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En daar verscheen hij. De wethouder Stoppelmans trad uit de deur met een wit stokje
in de hand, een stoel slepend waar hij opklom, en hij sloeg geestdriftig de maat zoals
een volleerd dirigent, telkens roepend: Con brio! Con brio! Daarna liet hij zijn hoed
halen, hij stelde zich met Aristus gearmd op voor de troep en leidde hen door straat
na straat. Op een wijd plein bleven zij staan in een kring, zonder zang, ernstig in
discussie, en plotseling zagen de saamgepakte toeschouwers dat zij de mogol hoog
op de schouders tilden. Of er van hem een idee was gekomen, van Aristus of van
een der anderen, werd niet bekend. De heren renden met grote haast in alle richtingen
heen.
En die middag zag men ze niet meer in een troep lopen, maar afzonderlijk, de een
met een kruiwagen, de ander met een handkar beladen met vlaggetjes, kleurige
slingers, wapenschilden, lampions die zij, hier en daar aanbellend, ten geschenke
brachten. Twee weken lang deden zij niet anders en het was merkwaardig te zien
hoe de huizen hoe langer hoe meer getooid werden. Het scheen of de stad in een
blijde verwachting verkeerde, de torenklokken speelden soms al voor het uur, overal
hoorde men zacht fluiten en neuriën, iedereen drentelde op zijn gemak of bleef staan
kijken waar een grote vlag werd uitgehangen, zelfs de trams stonden langer op de
halten stil, de passagiers elkaar vragend wat er aan de hand was. Het waren warme
dagen met blinkende wolkjes, er stonden veel meer bloemenverkopers op de hoeken
der straten, er liepen veel meer mensen met een goudsbloem of een grote roos op de
borst, men voelde duidelijk de nadering van een feest. Wel werd er ook gemopper
vernomen over de domheid van de mensen, om zich door studentengrappen van de
wijs te laten brengen, winkeliers klaagden erover dat de massa zo gemakkelijk te
suggereren was en in de krant stond te lezen dat de vrolijke stemming in de stad niet
al te lang mocht duren, daar zij immers ongegrond was en nadelig kon worden voor
het zakenleven. Het woord onzin werd veel gehoord, indien men erop lette zowel
van degelijke en vlijtige als van onverantwoordelijke en luie mensen. En nochtans
nam de vrolijke verwachting toe.
Maar waarom merkte men, behalve in de omgeving van het botenhuis, zo weinig
van de jongelui? Deze kalme zomerdagen waren de gelukkigste van heel het leven,
niet alleen voor de O.V.L. 'ers, maar ook voor de leden van andere verenigingen die
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zich bij hen hadden aangesloten, te zamen een honderdtal uitverkorenen, een elite,
zij het niet van het hoogste intellect, toch zeker van de muzen. Bij spel, hetzij met
gedachten, hetzij met speel- of vaartuig of ander middel van vermaak, zonder enig
belang dan het onderling behagen, hadden zij een staat gevonden waarin de tijd
heenvloot met mateloze vreugde, afgewisseld door aangename, van zorgen vrije
ledigheid. Geen jongeman die niet alles wat hij in hoofd of hart had zonder voordacht
uitsprak, die niet alles wat hijzelf bezat de ander met blijdschap gunde, met aandrang
schonk. De jas of de hoed, de beurs, de minnebrief of het uurwerk van de een behoorde
de ander, onverschillig of hij het nodig had of niet en het enige dat zij van elkaar
verwachtten was dat een ieder op zijn tijd een lied bedacht, in solo of in koor te
zingen, een lied dat al het schoonste van de aarde voor de verbeelding toverde, of
was het maar door ritme en klanken zonder zin de tijd met melodie voorbij liet gaan.
Wat de vriendschap was, dat leerden deze jongelui voor het eerst, misschien voor
het laatst van hun leven.
Hadden zij nu de maat behouden, hadden ook welwillende ooms, door de vingers
ziende vaders voortgegaan de middelen te verschaffen die, verachtelijk of begeerlijk,
toch middelen waren tot een doel, vermoedelijk had die staat langer dan een jaar
geduurd. Maar er waren onder hen matelozen, die niet genoeg hadden aan de eigen
gitaren, fluiten, piano's en harmonika's, naar de wijde wereld verlangden en droomden
van een toekomst zonder einde, rijk van veel meer vreugde, veel meer vergetelheid.
Zij, de onverzadigbaren, waren de zuurdesem van het verderf, de verwekkers van de
teleurstelling, de eersten ook die terugverlangden naar de gemene staat van blokken
en carrière maken en al de nietigheden daardoor voortgebracht. De kiemen, die uit
hen sproten, werkten zo aanstekelijk dat kort voor de grote vakantie de gisting in
algemene roerigheid uitbrak en daarmede het gedaver in de stad, die in dit seizoen
het rustigst behoorde te zijn.
Eerst zag men in alle straten, in groepjes van drie of van tien, straatmuzikanten
met blauwe uniformen, met schuif- en bastrompetten, hobo's en hoorns, triangels en
pauken, toen scheen het of allengs alle straatmuzikanten van Europa hier verzameld
werden. Vervolgens werden er optochten waargenomen, eerst slechts van enkele
edellieden te paard, geflankeerd door schild-
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knapen, met vaandels voor en achter, maar snel namen de stoeten in lengte toe, zij
trokken ook veelvuldiger door de stad, van de morgen tot de nacht, eerst met vier,
dan met acht muziekkorpsen, begeleid door slagers-, smids- en bakkersjongens, luide
medezingend, met bloemslingers en kokarden getooid. De optochten werden ten
slotte zo lang en zo veelvuldig dat dagelijks het verkeer gestremd was, urenlang, en
menige huisvrouw, die voor boodschappen uitging, sprak van geluk wanneer zij
tijdig met een volle tas naar huis kon komen. En niet te tellen waren de ingezetenen
bij wie de Hormeeërs, zoals zij nu ook in de krant genoemd werden, hulde brachten
met verscheidenheid van geschenken, grote taarten, bussen ulevellen, mudsmanden
dirkjesperen of vaatjes verse haring, altijd begeleid door kransen of bloementuilen
en toepasselijke muziek, altijd besloten door de schallende drievuldige kreet: Hormee!
Maar de mateloosheid dreef hen te ver toen zij van positieve handelingen
overgingen tot negatieve. Het eerst kwam een algemeen geëerd hoogleraar aan de
beurt. De stoet die voorbij zijn huis trok was zo lang dat dit stadsdeel, door vier
straten begrensd, erdoor ingesloten werd en hield pas stil toen er voor de deur twee
vrachtwagens stonden, beladen met al de leerboeken van de jongelui. De meid die
opendeed vluchtte de trap op en schouwde uit een venster boven toe, terwijl de
sterkste O.V.L. 'ers die boeken in de vestibule opstapelden en de andere onder
kopermuziek hun refreinen zongen:
Professor Verkaan dat is zo'n kraan,
Daar kan je bij studeren, Hormee!
We hebben nog geen examen gedaan,
Hij zal het ons wel leren, Hormee!

De maat liep hier vol, gelijk ook in de krant te lezen stond, de maat liep over toen
een nog onkieser hulde de burgemeester ten stadhuize werd gebracht, opgeluisterd
met banieren waarop: Leve de anarchie! Leve alle leuzen! De burgemeester, die een
verdraagzame man was, keek glimlachend toe van het balkon, terwijl boven de poort
een nieuw wapenschild gespijkerd werd waarop een gebroken gouden keten, een
symbool dat, hoewel fraai gestileerd, de gemoederen prikkelen zou zodra men het
begreep.
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En er waren genoeg schrandere lieden in de stad die inzagen dat de bandeloosheid,
ook al mocht men haar van de jongelingschap in zekere mate dulden, een gevaar
voor de samenleving kon worden, indien zij al te welig tierde. Sommige Hormeeërs
ontvingen een uitnodiging zich ten politieburele te vervoegen, andere ontvingen een
telegram van vader of voogd. De oude Schuyveling en nog enige welgezinde heren
hielden in het botenhuis een toespraak met schuddende hoofden, wijsvingers
opgeheven, wenkbrauwen gefronst. De stemming onder de jongelui daalde snel. Dat
was in oktober, toen de eerste windvlagen de bladeren van de bomen joegen, toen
van bijna alle huizen de vlaggen werden ingehaald en de straten nat waren van de
regens.
Bijna alle jongelui keken bedrukt en liepen naar de boekwinkels. Slechts enkelen
vonden het flauw van Schuyveling, zij besloten zijn ypsilon weer terug te voeren tot
een gewone i en zij stelden voor ook de andere kortzichtigen hun onderscheidingen
te ontnemen.
Aristus sprak: Wat hier in de stad is gebeurd was een eruptie van de muzen, die
zich voordeed in de zucht naar nieuwe wetten, wie zal daar een oordeel over vellen?
Wie is gerechtigd vast te stellen wat beter is, de orde of de wanorde, het werk of het
spel van de natuur?
En Kalders voegde hieraan toe: Als professor zijn eigen boeken bij de onze in de
vestibule had gelegd was hij beter af geweest. Als de burgemeester zijn eigen keten
aan de kapstok had gehangen kon hij ook langs de straten slenteren. Noch Schuiveling,
noch de professor, noch de burgemeester heeft getoond benul van de werkelijkheid
te hebben. Blokken, examens, baantjes, dat noemen die primitieve lui de
werkelijkheid, God mag het hun vergeven. Moeten wij akkoord gaan met die
achterlijke opvatting? Weer aan de slag om directeur te worden, procureur,
hypotheekbewaarder of zo? Met alweer een vrouw, alweer een bende schoolkinderen?
Ieder het zijne, maar ik dank je lekker, ik blijf Aristus trouw, ik ga liever voor
straatmuzikant en Pinke wordt dichter.
En ik ga in het circus, juichte Schuiveling. Velen keken naar hun nagels of krabden
zich achter de oren en aarzelden nog.
Toen viel de toverslag die een einde maakte aan Hormee.
Een krakende stem sprak: Dat grapje heeft Aristus samen met
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de oude Schuiveling en nog een paar verkwisters zeker een halve ton gekost. Geen
kleinigheid.
Er viel stilte. Het botenhuis liep leeg.
De regen stroomde iedere dag, ze droegen gele jassen en overschoenen. De
collegebanken werden weer bezet. Vier heetten er later oud-student. De anderen
waren heel oud toen zij zich soms de tijd herinnerden dat zij met brede borst de
vreugde ontvingen, de vreugde gaven met open hand.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

181

V
Toen er gebeld werd en juffrouw Wareneel zelf opendeed stond daar een jongeheer
die, terwijl hij de hoed afnam dadelijk snoof of hij een onaangename reuk gewaarwerd.
Hij zeide: In deze straat met de sufste naam, in dit huis met het onpleizierigste nummer
wil ik wonen. Het ruikt hier naar de hel, juffrouw, of erger naar de lommerd en omdat
mijn ziel door het boze oog belezen is wil ik hier mijn boete ondergaan, ik huur bij
u een kamer.
De juffrouw frommelde aan haar schort omdat ze het raar vond en ze antwoordde:
Er is een kamer vrij, maar ik mag het u niet aanraden, het is hier al veel te vol voor
een weduwe zoals ik. We hebben een ziek kind in huis dat niet genezen kan, dan heb
je geen tijd ook nog voor de commensaals. Dan hebben we meneer Zwikker, daar
zijn er al vier voor weggelopen, niet dat hij lastig is, hij is ambtenaar, maar hij heeft
ideeën, de stakker. Dan zit op de kleine voorkamer een heer die voor dominee studeert,
die maakt ruzie met iedereen, ook met zijn aanstaande. Dan hebben we Wortel, die
is gepensioneerd van de marine, een stille man, maar een liefhebber van de figuurzaag,
voor zijn vogelkooitjes, omdat hij als jongen een sijsje heeft gehad, en al dat geluid
van de zaag gaat je soms vervelen. En dan nog op het bovenvoor-kamertje Alewijn
en Koenraad, dat zijn twee jonge schrijvers, daar zal niemand last van hebben, altijd
met de pen. Maar als u de kamer zien wil, kom maar mee, ik vraag dertig gulden vol
pension, maar voor iemand zoals u doe ik het een gulden minder. Ik zie wel dat u
een fijne neus hebt, wat u ruikt is eau de cologne, daar sprenkel ik 's zaterdags het
hele huis mee vol.
Mijn naam is Fabulus Fabel, zei de jongeheer, en als het een gulden minder kan
zeg ik dadelijk ja, nog voor ik de kamer gezien heb, want ik zit nogal krap. Die eau
de cologne ruikt naar bleekpoeder en hutspot.
De kamer op de bovenste verdieping vond hij mooi. Er waren twee vensters met
uitzicht op een grijze muur, waarin een groot raam zonder gordijn was, zodat men
door die andere kamer heen
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kon kijken tot het andere venster toe, waarvoor een gele populier stond. De zwarte
schoorsteenmantel en de potkachel vond hij mooi, ook het behang en de staande
petroleumlamp op het tafelkleed. Voor slaapkamer kon hij het kabinet ernaast
gebruiken, zolang het niet verhuurd was. Goed, zei hij, dan geef ik u elke zondag
een fles rode bessen, ik zie dat u daarvan houdt. En laat mij nu het zieke kind zien.
De juffrouw grinnikte een beetje en zei: Nou maar, u kan gedachtenlezen, en als
u dan eens een keer het geld niet bij de hand hebt is het nog zo erg niet, we moeten
mekaar bijstaan in het leven. Alleen zeg ik u dat ik op het fatsoen gesteld ben, u
begrijpt me wel. Kom nu maar mee, het kind ligt bij mij op de kamer, al zes jaar is
ze verlamd, van haar vierde af. Die deur daar is van de twee schrijvers. Zwikker,
Wortel en de theoloog zitten beneden.
Lientje, met een vlechtje en een wit gezicht, lag naar de grijze lucht te kijken en
het krullenhondje lag op de mat voor het bed. Het sprong dadelijk tegen Fabulus op,
het snuffelde aan zijn benen en het sprong dan weer, en Lientje zei: Dag meneer, het
stemmetje werd opeens zo hoog dat de hond ervan moest blaffen. En Fabulus wilde
haar handjes zien, vanbinnen en vanbuiten, het was net of hij er iets aan zag, toen
keek hij ook naar haar ogen. Wat ziet u? vroeg de juffrouw. - Heeft nog nooit iemand
dat gezien? vroeg hij, dan zijn het allemaal domkoppen. Wie is er zo mal geweest te
zeggen dat ze niet lopen kan? Lientje wordt een beroemde actrice, dat kan iedereen
dadelijk zien, en daarvoor moet ze toch goed op de benen staan. Ik zal je wat vertellen,
kind, je bent de eerste niet die zo belezen is of vastgebonden. Als ik je alles vertel
ben ik morgen nog niet klaar. Daar heb je Andromeda, heel mooi, en haar moeder
Cassiopea nog veel mooier dan jouw moeder, die werd helemaal naakt met een ketting
aan een rots vastgebonden, en toen Perseus, - maar ik zal het je van het begin af
vertellen, en we zijn in de herfst, we laten het gordijn open, dan zie je vanavond
onder de sterren Andromeda en Perseus nog. En Cassiopea en de Pleiaden, dat hoor
je allemaal. Maar eerst moet ik hier wat geur uit de tuin van Dinarzade laten waaien,
want die eau de cologne deugt niet voor de borst. Juffrouw, gaat u maar naar de
keuken en als het tijd voor eten is brengt u mij ook maar een bord. De bagage komt
morgen wel.
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De petroleumlamp was al opgestoken, Lientje en hij hadden allebei hun bord hutspot
op, het hondje had de rest gekregen, en nog zat hij te vertellen terwijl het kind door
het raam naar de donkere hemel staarde. Hij vertelde en hij vertelde. Soms ging de
deur open en iemand stak het hoofd naar binnen, nu eens Zwikker, dan weer Wortel
of de aanstaande van de theoloog, maar Lientje luisterde alleen en haar witte handjes
lagen stil. Het was al elf uur toen de juffrouw kwam, die zeide dat zij ging slapen,
dus moest mijnheer de kamer uit. Toen richtte het kind zich een beetje van het kussen
op en zei: Ik zal u wel helpen tegen Roxane, vast en zeker. - En hij zoende haar op
allebei de wangen en ging.
De volgende dag bracht een kruier een koffer, twee kistjes en een schilderij, het
portret van een dame met rood haar, blauwe ogen en een matrozenblouse, mijnheer
Fabel zeide dat het een dame was die hij vroeger had gekend. Aan de koffie kwam
Zwikker met hem kennis maken. Hij had een vaal gezicht en hij stond lang te kijken
naar de schelpen op de schoorsteenmantel, ze waren wel zeldzaam, zei hij, maar niet
zo kostbaar als zijn kroon. Op Fabulus' vraag waar hij die bewaarde antwoordde hij:
U mag gerust weten dat ik de koning van Spanje ben, als ze er op het kantoor maar
niet van horen, dat geeft maar invullen van formulieren en ze zeuren toch al zo dat
ik mijn haar niet kam. - Het deed Fabulus genoegen, zei hij, eindelijk een echte
koning te ontmoeten, hij had er al zo veel gezien waarop hij niet eens de voeten wilde
vegen, en hij waarschuwde Zwikker voor de onbetamelijkheden van zekere ministers.
Daar had Zwikker nog niet aan gedacht, hij zou het in zijn oor knopen en als Fabulus
iets van hem nodig had moest hij het maar zeggen, een mooie staf bijvoorbeeld of
een winterjas, hij had er twee, alleen was Zwikker breder over het middel. In ieder
geval zou hij voortaan iedere dag naar hem komen kijken.
Terwijl zij elkaar de hand schudden werd er op de deur geklopt, daar stond de
theoloog met een bars gezicht en achter hem een magere jonge dame. Die onware
praatjes die u het kind vertelt, zei hij, die heeft mijn aanstaande allemaal gehoord, u
moest u schamen want sprookjes zijn verderfelijk voor de kindergeest. - Maar Andries
toch, viel zij hem in de rede, stil toch, het waren geen sprookjes, als je maar luisteren
wou.
De theoloog, die nors bleef kijken, maakte aanmerking op
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het madonnabeeldje en het beeldje van wit porselein, naast elkaar op het penant,
afgoderij, noemde hij dat. De aanstaande echter vond ze beeldig en de theoloog zeide
dat zij niet wijs was. Terwijl zij kibbelden stond Fabulus voor het venster scherp te
turen naar het raam in de grijze muur tegenover hem, hij had daar een vrouwengestalte
gezien. Toen hij zich omkeerde zei hij: Jullie moesten het maar gauw bijleggen, want
de duivel is in de nabijheid en hij hoort jullie.
De theoloog, die bleek werd, liep haastig heen, de deur hard toeslaande, maar zijn
verloofde volgde Fabulus naar de kamer waar Lientje lag. Zij zaten bij het bed en
ook Wortel kwam erbij, een stoere man met bakkebaarden en een stille lach op het
gezicht, die altijd schuin naar boven keek. Lientje vroeg: Wat voor kleur van ogen
had ze ook weer, meneer Fabulus?
Dat zal ik je zeggen, Lien. Ik ben een beetje in de war geraakt. Toen ik haar zag,
dat is nu drie weken geleden, aan de ingang van het park, toen regende het, maar er
was toch ander licht dan vandaag, oktober verschilt ook van november. Ze keerde
het hoofd om onder de paraplu en, zoals ik al zei, haar ogen waren zoals topazen,
geelgoud, die uit Indië, zoals de vampier heeft, dat is scheller dan de katuil. Vandaag
meende ik haar weer te zien, in die kamer tegenover mijn venster, maar ik ben niet
zeker of zij het was, en als ik me niet vergis was er nu iets rozigs in dat geel, zoals
de steen die hyacint heet. Dus dat zou al beter worden. Maar ik zal je iets aardigers
vertellen, want Roxane is mijn kwelling en over een ziekte kan je immers pas praten
als je ervan genezen bent. Luister nu wat ik je vertel van het bos van Bresiliant waar
Melusine woonde. Maar eerst weer wat geur uit de jasmijnentuin, want het ruikt hier
naar spiritus.
Wortel zei dat het rode bessen was, die de juffrouw daar in de kast bewaarde, ze
hield er veel van.
Ieder zijn meug, nietwaar meneer Wortel? u de kooitjes zonder vogeltjes erin, de
theoloog zijn ruzies, Lientje en ik onze verhalen.
En hij vertelde en hij vertelde, het ene verhaal na het ander. Zwikker was weer
thuisgekomen van kantoor en zat erbij. Alewijn en Koenraad kwamen toen het al
helemaal donker was. De theoloog stond te luisteren achter de deur en als die openging
schoot hij weg en er drong baklucht binnen. Zo mooi vertelde Fabulus dat Zwikker
kwaad werd toen de meid hem waar-
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schuwde dat zijn soep op tafel stond en Wortel gromde toen zij voor hem kwam
zeggen dat het koud stond te worden. Maar het was toch gestoord. De verloofde
vroeg nog waar mijnheer Fabel toch die heerlijke odeur kocht, het was net of je
ergens buiten liep. Tweemaal tegen hem knikkend en met een hoge kleur liep ze naar
beneden en kort daarop werd er uit die kamer schelden gehoord, de theoloog riep
hard dat het praatje over Melusine onzin was en het sussen van zijn verloofde was
duidelijk te verstaan. Wortel, die meewarig het hoofd schudde, zeide: Vertel u maar
verder.
Die avond, nadat ze om over elf uit de kamer moesten omdat de juffrouw naar bed
wilde, tikten Alewijn en Koenraad bij Fabulus aan de deur, ze wilden hem nader
leren kennen en ze vroegen of hij weleens had gepubliceerd. Hij begreep hen niet en
ze legden het hem uit: verzen, novellen, kritieken en zo in een tijdschrift. Neen, dat
had hij niet, hij wist ook niet of hij het proberen zou. Alewijn bewonderde de mooie
dingen die hij hier zag en riep telkens: Sapperloot, platen van Goya, miniaturen op
pergament, verzenbundels in rood marokijn, beeldjes van lazuursteen. Koenraad
zeide dat hij nog nooit zo'n heerlijke sigaret gerookt had. Daarna spraken zij over
hun werk, hij moest het maar eens lezen. Ze zouden graag met hun vrienden een
tijdschrift oprichten, als zij er maar een uitgever voor vonden. Dat was moeilijk
tegenwoordig, want het kostte te veel en die uitgevers hadden altijd bezwaren.
Fabulus, die met een somber gezicht zat of hij naar iets anders luisterde, zeide zonder
zijn hand van het hoofd te nemen: Dat zijn nietigheden. Als jullie een tijdschrift
willen komt er een tijdschrift. Op onze leeftijd gebeurt alles wat je wil. Ik zit nu erg
krap, ik zit om zo te zeggen in de gevangenis en ik ben geen cent waard, maar als er
geld nodig is om verzen te laten drukken, reken erop, na de donkerste dag zal ik het
halen. Jullie mag blij zijn dat je er niet zo beroerd aan toe bent als ik.
Wat hij dan had? vroegen zij, of hij een kwaal had? ruzie met zijn ouders? iets
met de politie? een geschiedenis met een meisje? Straatarm was je toch niet als je
zulke mooie dingen had en op twee kamers kon wonen.
Wat ik heb, zeide hij met een diepe stem en het hoofd gebogen, is het ergste dat
me overkomen kon. Vier snaren heeft die piano ervan gebroken. Ik dacht dat ik vloog,
ik had mezelf vergeten,
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nu heeft een vuile steen me geraakt en hier lig ik te vloeken dat ik nog niet op kan
staan. Wat een vrouw is weten jullie wel beter dan ik, want jullie kunnen erover
schrijven, maar wat Roxane is, je zal ervoor behoed worden dat te weten. Het is
vergif, het brandt je en je rilt van de kou. Wat heb je eraan of ik je haar beschrijf, als
je zelf geen ogen vanbinnen hebt zal je het toch niet zien. Wat is een vrouw? een ziel
en ook een beetje stof? Volgens de wereld ja, maar dan is Roxane er geen, al loopt
ze ook met een japon en een tasje aan de hand, een gedaante van niets dan stof. Ze
liep voor me bij de ingang van het park, die dag toen het regende, laverend met de
paraplu. Wie had het zo beraamd dat ik erachter moest lopen? welk vals lot dreef
mij naar voren te kijken en niet terzijde? Dat is de zaak van het lot, maar wat zij deed
was veel gemener. Modder lag er niet op straat en toch tilde zij de rok een beetje van
de schoenen op en ik zag iets wits. Daar heb je het, zei ik zoals de soldaat voor wie
de kogel komt. Iets wits maar, een smal streepje. Denk niet dat ik verliefd ben
geworden. Verliefd ben ik geboren, op alles en op iedereen, ook op Zwikker en de
juffrouw, ook op jullie, ik blijf het zonder einde. Maar dit is het hels vergif dat je in
de hersens brandt, in de ogen, in de handen, dit is het vuur dat de wereld blakert,
rood en zwart, met rook en roet, en wie er gebrand wordt, dat ben ik, dat het overal
stinkt van mijn gebeente. Je kan ervan afkomen, dacht ik, met een pistool en een
kogel van drie cent, dan woon je ergens anders en de bagage die hier achterblijft mag
verkolen en verstuiven. Maar als ik dat doe ben ik de vluchteling en door geen kudden
draken, geen zwermen Roxanes laat ik me verjagen. Ik ben het die wint en daarmee
uit. Maar vandaag lig ik hier lam en ik heb een ziel nodig om mij te helpen. Zodra
ik sterker word maak ik alleen van ziel een vrouw waar ik één mee word, maar
intussen moet ik hier geduldig wachten tot de pijn voorbij is. Alleen moet ik oppassen
voor gezichtsbedrog. Vanmiddag dacht ik weer dat zij voor dat venster daar achter
mij naar mij loerde met haar katuilogen. Maar het was een juffrouw die zat te naaien.
Met de verhalen voor dat kind verdrijf ik de kwade beelden. Ja, om godswil laat me
jullie verzen lezen, ik heb de lafenis zo nodig. Zit mekaar geen knipoogjes te geven,
een beetje gek zijn we allemaal, ook al zou men naar geen tijdschrift verlangen, het
voornaamste is dat je het weet. Passen jullie zelf maar op voor Roxane, het kan je
ook gebeuren dat ze je iets laat zien en dan ben
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je erbij, dan denkt je bloed alleen maar aan iets vrouwelijks, je leven lang, je wordt
vroeg oud en je eindigt idioot.
Daar is iets van aan, zei Koenraad en Alewijn zei: Toch jammer dat je niet schrijft,
je moest het maar eens doen.
Ze gingen hun verzen halen, de een in schriften net geschreven, de ander de
onleesbare op papiertjes. Nadat Alewijn nog gevraagd had of ze op het tijdschrift
rekenen konden lieten ze hem alleen. En hij las, de hele nacht, nu en dan opstaande
om achter het gordijn naar dat venster te kijken, maar er was niets dan duisternis en
ginds de Tweelingen, ginds de Waterslang. En hij dacht aan Roxane, aan het gif in
zijn bloed.
Behalve dat een ieder in dit huis zich voor eten en voor slapen naar eigen vertrek
begaf, werd de kamer van mijnheer Fabel de huiskamer voor iedereen. Juffrouw
Wareneel hield er in de kast bij zijn overhemden haar fles rode bessen en haar glas,
Wortel liet er op het penant zijn figuurzaag en zijn onvoltooide vogelkooitje bij het
leerboek van de theoloog, het haakwerk van de aanstaande, op de piano lagen de
verzenschriften van Alewijn, Koenraad en hun vrienden, op de schoorsteenmantel
zat de pop van Lientje naast het madonnabeeldje. Want Lientje liep door het huis
met een jurkje aan, het eerste dat zij ooit gekregen had. Het eerst was zij opgestaan
op een middag toen mijnheer Fabulus vergeten had dat hij haar vertellen moest,
omdat hij naar dat venster aan de overkant zat te turen. Zij had nog iets waggelends
in de gang, maar haar voeten waren lenig en welgevormd en Fabulus had een rood
tapijtje neergelegd waarop hij haar de eerste danspassen leerde, de eerste buigingen
en revérences, waarbij hij met een vinger aansloeg op de piano, die nieuwe snaren
had gekregen.
Mijnheer Zwikker stond er dikwijls bij, de maat klappend in de handen. Hij droeg
een nette scheiding in het haar sedert hij zich had laten overreden afstand te doen
van de troon. Fabulus had gezegd: Er lopen onder uw collega's de andere vorsten zo
veel vulgaire typen dat u er zich niet mee ophouden mag en bovendien vind ik dat
parlementaire stelsel vernederend voor uw waardigheid. Denk liever aan uw zieleheil
en trek u terug voor het te laat is. - Kort daarop had mijnheer Zwikker toegegeven
dat hij waarachtig gelijk had, hij had zijn raad gevolgd, daarbij tevens ontslag
genomen als ambtenaar, omdat hij met januari toch recht had op pensioen, en voortaan
wilde hij alleen wande-

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

188
len en de bijbel lezen. Maar bij de dansles van Lientje wilde hij aanwezig zijn en
dan blafte het hondje altijd als hij in de handen klapte.
Alleen 's zondags, wanneer hij niet naar kantoor hoefde, zat hij de hele dag bij de
anderen in de huiskamer, at van de chocolaatjes en taartjes die er op grote schalen
lagen en luisterde mee naar de verhalen die Fabulus vertelde voor Lientje op zijn
knie, van de betoverde koningin Zenocrate, van Al Rakim en de zeven slapers, van
Cabo Tormentoso en van de jeugdbron Dimini. De theoloog, die naast hem zat, het
dan gewoonlijk zijn leerboek vallen en luisterde met open mond, steeds naderbij
schuivend met zijn stoel, mijnheer Wortel hield zijn hoofd schuin, met een glimlach
naar het plafond, soms de zoetigheid op zijn lippen proevend.
En altijd om elf uur, wanneer de juffrouw gezegd had dat het bedtijd was voor
allemaal en ook mijnheer Fabel slapen moest, stonden zij op en gaven hem de hand.
Altijd ook werd er kort daarna op de deur getikt, dan kwamen de twee jonge schrijvers
met hun vrienden Titus en Jasper. Ze gingen gemakkelijk zitten, de een op de grote
stoel hier, de ander op de canapé daar. Koenraad rookte onophoudelijk de geurige
sigaretten, Alewijn vloekte veel over de lamlendigheid van de mensen, Titus staarde
naar de lamp en luisterde niet, de welbespraakte Jasper bleef gedurig aan het woord.
Hij was het die niet ophield aan te dringen dat Fabulus gedichten moest schrijven,
overtuigd van zijn talent. En hij noemde met een onbeteugelde fantasie al de
onderwerpen waarover men schrijven kon, er was ook zo veel te zeggen over poëzie,
over kritiek, over onontgonnen gebieden van gedachte en sentiment, dat het meestal
diep in de nacht was voor Titus begon te gapen. Je moet en je zal gedichten schrijven,
zeide Jasper, je zal zien hoe je van alles wat je drukt bevrijd wordt. Die Roxane,
misschien is het een afwijking van de zinnen, maar in ieder geval, als je het eruit
gegooid hebt in goede verzen, ben je ervan af. Maar het moet ook gedrukt worden,
want een onuitgegeven gedicht blijft een spook in huis en daarvoor hebben we een
tijdschrift nodig.
Meestal luisterde Fabulus geduldig, met nu en dan een schouderophalen van
onwetendheid of een knikje van instemming, maar eens, het was al laat en kort voor
Kerstmis, de potkachel
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was uitgegaan, antwoordde hij: Als ik het eruit gooi ben ik ervanaf? En dan? Dan
grijnst de dwanggedachte mij aan uit het asiel van het tijdschrift en ik zit zonder.
Waarom moet ik gedichten maken? De schoonheid die ik zie is niet te noemen, geen
lied zingt van de lusten die ik droom, geen vloek is groot genoeg voor mijn verachting,
de weemoed blijft een nevel waarin ik eeuwig staar. Wat zal ik zeggen van mijn
zuster duisternis? haar reuk is bitter, hoe bitter zal ik zeggen? als artemisia? Dan heb
ik het niet genoeg gezegd, nooit genoeg. Waarom ik geen dichter word? Wie weet,
maar voorlopig heb ik niets te doen dan de stank van deze wereld weg te blazen,
welriekende geuren rond te strooien, zoete smaken te geven voor de wrange,
flonkerende kleuren voor de grauwigheid. Dat heb ik gezworen om mij te wreken
op Roxane.
En Titus zeide na een gaap: Ik geloof dat hij gelijk heeft, al schrijven we nog
zoveel, we blijven toch even ver.
Het was een witte Kerstmis, de kerstboom stond in de hoek met de kaarsjes aan
en pakjes voor iedereen eronder. De theoloog kreeg een zijden overhemd en
handschoenen met bont, hij gilde van blijdschap, zijn aanstaande kreeg een verguld
etui met zes flacons odeur, en ze kon het niet laten, ze gaf Fabulus een zoen. Voor
mijnheer Zwikker was er een wandelstok met een ivoren hondekop en overschoenen,
voor Wortel een echt sijsje in een kooitje dat hij zelf gemaakt had, voor juffrouw
Wareneel een karaf van kristal, voor de vier vrienden ieder een vulpen, behalve nog
voor ieder een portefeuille met geld erin voor het tijdschrift. Er waren nog veel meer
pakjes. Voor Lientje was er een grote pop en ook nog een heel klein doosje met een
heel klein ringetje erin.
Toen ze allen zaten met de kopjes slemp en de kersttaart voor zich, stond Fabulus
voor de tafel op en zeide dat hij ging verhuizen, want vandaag, nu er dikke sneeuw
gevallen was, die hem vanbinnen schoongemaakt had, was hij opeens genezen van
Roxane en de nare dromen waar zij hem mee vergiftigd had. Hij moest nu op een
verre reis. Ze riepen allen: Hè, wat jammer, nu al? u bent hier pas, hè, blijf nog wat.
Allen zeiden ze ook dat ze hem dadelijk zouden opzoeken in zijn nieuwe woning.
Hebben jullie wel gemerkt, vroeg mijnheer Wortel, dat het hier in huis niet meer zo
stinkt naar bleekpoeder? Naar zwavel, zei mijnheer Zwikker. Naar bloemkool, zei
de theoloog. Integen-
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deel, zei zijn verloofde, het is alles jasmijn en violet wat je ruikt, het is of het hier in
het pension ook netjes is geworden.
Ze zaten lang te praten en te lachen, alleen mijnheer Wortel zeide niets, die keek
naar het sijsje, en ze gingen laat naar bed.
Die nacht werd Fabulus wakker door een adem die hij voelde. Lientje kroop bij
hem onder de deken en zij fluisterde dicht aan zijn oor, dat zij altijd zou horen wat
hij vertelde, altijd als ze dat ringetje maar aan de vinger hield. En als Roxane hem
weer kwaad wou doen zou zij wel bij hem komen.
Wie jaren later op het toneel de bekorende actrice zag, merkte wanneer haar stem
de zachtste tonen van ontroering had een schommelende beweging in haar gang, dat
was een herinnering uit de tijd van de verhalen.
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VI
Men neemt aan dat hij ongeveer twintig jaar was toen er vele en verscheiden geruchten
over hem in omloop kwamen, geruchten zo overdreven dat degenen, die ze vertelden,
er zelf de schouders over ophaalden en er nadrukkelijk bijvoegden dat men niet alles
hoefde te geloven. Aristus werd het onderwerp van gesprekken, niet alleen op at
homes en afternoon teas in herenhuizen, maar ook op burelen, concerten,
vergaderingen, overal waar mensen, die elkaar gisteren pas gezien hadden, elkaar
weer ontmoetten en converseerden. De heer Maayer, die een hoge plaats bekleedde
bij de justitie en geacht werd het te kunnen weten, had verzekerd dat Elusan
vermoedelijk niet zijn ware naam was en al bleven sommigen, die in deze zegsman
weinig vertrouwen stelden, het geloven, enige twijfel was er niettemin verwekt. Niet,
en dit was opmerkelijk, onder jonge lieden. De jeugd geloofde aan Aristus, maar het
waren voornamelijk mensen van gerijpte leeftijd die achterdocht koesterden of een
sceptisch gezicht trokken bij al wat zij over hem vernamen. Hoewel, en dit was even
opmerkelijk, dames met ondervinding bij iedere te berde gebrachte twijfel verklaarden
dat men die geruchten zeer wel geloven kon, juist omdat hij anders dan anderen was.
Jawel, zei de heer Maayer dan met een knipoog voor de heer Gildebaard, men ziet
bij dames soms een zucht naar de romantiek.
Van die geruchten mogen er enkele vermeld worden volgens de lezing waarin zij
besproken werden ten huize van de heer Gildebaard, omdat men juist in de woning
van deze heer, die een ruime opvatting van het leven had en tevens de rijkste
landgenoot heette, Aristus van aangezicht tot aangezicht zou zien. Zij werden
aangehoord in de salons Louis Seize vol kostbare rariteiten, met de hoge ramen
uitziende op de tuin, terwijl de thee werd rondgediend door twee deerntjes, die geleken
op kindermeisjes van sèvres-porselein.
Daar was dan de heer Gareel, bankier van beroep, een man met uitgelezen smaak,
die op zijn sobere wijze vertelde: zijn te
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Parijs gevestigde broeder had, op de reis van Indië met een P. & O.-boot, te Singapore
een opvallend gekleed jongmens aan boord zien komen, een Portugees, Fernao
Mendez genaamd, die een gezelschap van acht jonge vrouwen begeleidde, wellicht
kinderen nog van een jaar of veertien, vijftien. De Portugees, naar zijn voorkomen
te oordelen zelf niet ouder dan twintig jaar, droeg aan de pink een smaragd van
onwaarschijnlijke grootte en ook ieder van die meisjes had een ring van smaragd.
Bij deze bijzonderheid riep Arabella, de dochter van de heer Gildebaard, met hoge
stem: O smaragden, heerlijk! - De Portugees, vervolgde hij, vertelde zijn broeder,
die enigszins nieuwsgierig was geworden, dat de meisjes Marquesaansen waren en
dat hij ze naar een Franse kostschool bracht. Het had hem weliswaar meer behaagd
hen in hun volksdracht te zien lopen, bestaande in een indigokleurig schortje en enige
bloemen, maar voor een van zijn psychologische experimenten was het nodig te
onderzoeken op welke wijze hun geest en hun gedrag beïnvloed zouden worden door
de westerse beschaving. Op de vraag of dit met toestemming der ouders gebeurde
had hij geantwoord dat hij het niet wist. Nu had de broeder, wiens belangstelling was
gestegen, opgemerkt dat op een der stukken van zijn bagage, een platte kist zoals
men gebruikt voor het vervoer van schilderijen, met grote letters de naam Elusan
stond, een naam die indertijd bekendheid had in de wereld van de wetenschap en die
ook op een zeker tijdstip genoemd werd in verband met studentenstreken. Hij had
de meisjes op discrete wijze in het oog gehouden en toen gehoord dat een van hen
de Portugees Arista noemde, dus niet Fernao, en hij had de gevolgtrekking gemaakt,
dat het jongmens incognito reisde, waarvoor, de omstandigheden in aanmerking
genomen, wellicht gegronde reden was. Meer wist de heer Gareel hiervan niet, en
de heer Maayer opperde de veronderstelling dat men hier te doen had met een van
die betreurenswaardige gevallen, waarin gelukkig door internationale overeenkomsten
werd voorzien, men was dus verplicht die Portugees te signaleren. Mevrouw Sulk
meende dat de heer Maayer al te wantrouwig werd en wat haar betrof, zij had die
Portugees zelf wel willen ontmoeten. Daarop deelde de heer Gareel nog iets mede
over het vermogen van wijlen professor Elusan dat, volgens zijn schatting, hoewel
niet onbelangrijk, toch niet zo groot was geweest als men hoorde zeggen en zeker
niet de zoon in staat
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stelde tot buitensporigheden. Hierin stelde niemand belang, wel wilden sommigen
weten hoe groot die smaragden waren en welke tint zij hadden en Arabella zeide dat
zij van zulke juwelen dikwijls droomde. De oudere dames meenden dat hij een
interessant persoon moest zijn, die zo veel mooie dingen had.
Het was misschien twee dagen later dat de generaal Sulk, een gespecialiseerd
fijnproever, een ander geval betreffende de zogenaamde Elusan mededeelde, dat zijn
vriend Gildebaard zou interesseren wegens zijn passie voor rariteiten. Het had zich
onlangs voorgedaan in Parijs, waar Blijdenberg, een zijner luitenants, zich met zijn
vrouw op de reis bevond. De liefste wens van mevrouw was een oosters tapijt te
bezitten en toen zij nu voorbij een winkel kwamen die er bescheiden uitzag, waren
zij binnengegaan. Tapijten in alle formaten lagen daar tot de zoldering opgestapeld,
honderden van de zeldzaamste, het bleek ook geen winkel te zijn, maar een pakhuis,
waar zij bewaard werden voor de eigenaar, een Pers, die Mahmoud Ali heette. Met
oosterse hoffelijkheid had hij er tientallen voor mevrouw laten uitspreiden en een
ervan, een bijzonder zeldzaam kleed met een azuren veld en een levensboom van
onuitsprekelijk rose en crème en groen, had zij zo mooi gevonden dat zij op een stoel
moest gaan zitten met tranen in de ogen. De luitenant had het nutteloos geacht naar
de prijs te vragen en dit ook aan mevrouw in het Hollands gezegd, waarop de Pers,
met een diepe buiging voor haar, het adres gevraagd had waar hij het kon laten
bezorgen. Om misverstand te voorkomen zeide Blijdenberg hem eerlijk dat zijn
middelen hem niet veroorloofden het te kopen. De Pers antwoordde dat hij geen
koopman was en dat hij zich verplicht zou voelen indien mevrouw het wilde
aanvaarden als een hulde. Natuurlijk kon de luitenant, met het oog op de kostbaarheid,
hierin niet toestemmen. Wie weet had hij het toch gedaan als erop werd aangedrongen,
maar Mahmoud Ali zweeg en scheen gegriefd. Juist toen zij, na veel plichtpleging,
het pakhuis zouden verlaten hoorden zij een stem die riep: Aristelusan! en in een
donkere hoek, waar een tapijt werd weggeschoven, stond een vrouw in oosterse
kledij. In de naam konden de Blijdenbergs zich niet vergist hebben, want de luitenant
herinnerde zich die uit zijn academietijd maar al te goed en mevrouw verklaarde dat
hij haar getroffen had, omdat het voorkomen van de Pers overeenkwam met de
beschrijving die zij van Aristus
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had gehoord. De heer Gildebaard sprak zich sceptisch uit over een pakhuis vol
zeldzame tapijten, hij wilde er niet aan geloven als hij het niet zelf had gezien.
Nog ettelijke gevallen over Elusan hoorde deze heer in zijn salon vertellen, het
malste door zijn zoon Thomas, die vertelde gehoord te hebben dat hij kon toveren.
Men merkte op dat er in die dagen, dat was in september, toen er al velen van het
buitenverblijf waren teruggekeerd, vooral onder jongelieden met geestdrift over
Aristus werd gesproken. Waar maar iemand zijn naam noemde sprongen jongedames
op en omringden hem, vragend, luisterend, met verbaasde ogen. Over niets anders
werd geschreven in de dagelijkse brieven. Het gerucht, dat soms een onschuldig
verzinsel kan zijn, soms een beetje laster, was plotseling het geheimzinnig verschijnsel
geworden dat een bijzondere gebeurtenis voorafgaat en omhult.
De jongelieden behoorden tot een van die verenigingen voor spel, waar
vriendschappen worden gesloten die een leven lang kunnen duren, waar zelfs andere
verbintenissen kunnen ontstaan. Gewoonlijk hebben de onaangenaamheden van de
ernst de leden van zulke clubs nog niet verontrust, zij behouden bijgevolg langer dan
anderen het geloof dat het leven een spel zal blijven en uit dit geloof ontvlamt
gemakkelijk de geestdrift voor alles dat naar spel zweemt. Het was een zevental, vier
bekoorlijke meisjes en drie onbevangen jongelui, bij wie de geruchten de verbeelding
deden ontgloeien, en zij ook waren de eersten die vernamen dat Aristus hier in de
stad zijn intrek had genomen in een voornaam hotel. Thomas Gildebaard had gehoord
dat hij toveren kon, van wie wist hij niet, niet het kinderachtig goochelen van de
prestidigitateur, maar echt het verrichten van mirakelen. De meisjes Barbara en Elvira
Sulk en Sidonie Gareel geloofden het dadelijk, zijn zuster Arabella echter en de
vrienden Servaas en Jurriaan moesten het zien voor zij zich heten overtuigen. Dus
gingen zij op een middag na het tennisspel naar het hotel waar zij Aristus zelf
ontmoetten. Hij zag er anders uit dan zij gedacht hadden, welgeschapen en welgekleed,
ze zouden hem voor een jonge lord gehouden hebben, zonder die onmogelijke bos
krullen en die ogen waaraan ze zagen dat hij vanbinnen lachte. Op Thomas' vraag
of het waar was, antwoordde hij dat toveren niet het woord was voor de aardigheden
waarmee hij soms de tijd verdreef, het zou te lang duren om uit te leggen wat
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het wel was, omdat men daarbij vraagstukken van levensbeschouwing zou moeten
behandelen. Wel kon hij hun verzekeren dat de natuur haar spel en haar ernst zo zeer
dooreenstrengelde dat het voor een sterveling meestal niet gemakkelijk was het een
van het ander te onderscheiden. Wat is zichtbaar en wat is onzichtbaar? vroeg hij
Sidonie Gareel. Uw vader is de beste kenner van havanna van het hele land, hij heeft
gisteravond zijn laatste Ynclan 1917 gerookt, vraag hem of het waar is en hoe ik dat
gezien heb. Vraag dat niet aan mij, want hoe ik aan mijn kennis kom zou ik u niet
kunnen zeggen.
Barbara Sulk zeide dat zij het griezelig vond dat iemand alles kon raden, maar hij
stelde haar gerust dat hij de ogen zou toedoen voor haar geheimen. En onverwachts
vroeg hij of zij alle zeven zin zouden hebben met hem op reis te gaan naar een heerlijk
land ver weg, hij zwoer ze terug te brengen zodra zij het wensten. Alleen Thomas
was dadelijk bereid, de anderen moesten erover nadenken, zij beloofden intussen
met niemand over de uitnodiging te spreken.
De heer Gareel, die vernam wat er van zijn sigaren was gezegd, keek zijn kast na
en was verwonderd dat hij zijn laatste Ynclan 1917 had gerookt. Het speet hem zeer
en hij werd nieuwsgierig. Het kostte hem moeite zijn vriend Gildebaard, die
hardhorend was, het geval over te brengen, maar toen die het begrepen had werd ook
hij nieuwsgierig. Hoewel men voorzichtig moet zijn met avonturiers, zeide hij, zullen
wij het jongmens eens voor ons laten optreden en als het ons bevalt zullen wij het
belonen. Hij schreef dus een biljet aan de heer Elusan waarin hij hem mededeelde
dat zijn vrienden en hij, geïnteresseerd zijnde in clairvoyance en aanverwante
fenomenen, het op prijs zouden stellen hem op de avond van de zoveelste een proeve
van zijn bekwaamheid te zien geven. Ziezo, zeide hij, dan kunnen we hem meteen
aan de tand voelen over die tapijten en juwelen.
Terwijl ze nog praatten kwam de generaal Sulk opgewonden binnen. Ongelooflijk,
zei hij dadelijk, ik ben helemaal van streek, mijn dochters hebben gezworen dat ze
met geen woord gekikt hebben van mijn liefhebberij voor de sherry, trouwens de
schapen weten niet eens het verschil tussen sherry en port. Hoe komt de vent er dan
aan? Vanmorgen zag ik in de wijnkelder dat mijn zeldzame manzanilla op was. Dat
gaat zo, aan alles komt een eind, maar treurig is het wel, omdat nu mijn beste merk
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verdwenen is. En vanmiddag zit ik zo te dromen van die goede tijd toen ik een
collectie had die een ieder me mocht benijden en, stel je voor, daar komt de meid
me zeggen dat er een kistje voor me bezorgd is en ze geeft me een briefje van die
Elusan, die mij bij wijze van hulde aan mijn dochters een dozijn Jerez aanbood. Ik
vond het vrijpostig van zo'n snotneus. Maar jullie hebben geen idee van mijn
verbazing, wat voor Jerez! Een dozijn wellington, versta je, een dozijn wellington!
Neen, geen namaak, ik heb dadelijk geproefd en dat is me toevertrouwd. Een dozijn
wellington, dat had ik van mijn leven niet durven hopen. Jullie zijn daar te onnozel
voor, dat is een sherry van 1740, dat kan een man als ik nooit betalen. Natuurlijk
mag ik zo'n geschenk niet aanvaarden, maar sakkerloot, ik kan toch geen wellington
die zomaar bij me binnenkomt weer wegsturen. Enfin, dat knap ik wel op. Maar hoe
de jongeman eraan komt, dat is me een raadsel. Ik ken hem niet eens en toch weet
hij wat mijn onvervulbare dromen zijn.
Zijn vrienden kalmeerden hem, zeggend dat hij gelegenheid zou hebben het raadsel
op te lossen, op de avond dat de jongeman hier zijn kunsten zou vertonen.
Een groot gezelschap had de heer Gildebaard uitgenodigd, de bloem van door
verdienste of geboorte hooggeplaatsten en de dames droegen hun nieuwste toiletten.
De dienstjuffertjes hadden al de lampjes van de luchters aangestoken, zij moesten
bij de deur staan en een van hen, Margaretha, had de opdracht op de wensen van de
heer Elusan te letten.
Toen hij binnentrad, anders dan de gewoonte was onder magiërs, gekleed in een
lichtgrijs colbertpak, schudde hij de gastheer de hand, maar keek naar dat juffertje
aan de deurpost, en zij kreeg een kleur en wist niet of zij lachen mocht. Er was ruimte
gemaakt van het midden van het salon tot de gordijnen van goudbrokaat, op de voorste
rij zaten de eregasten en Arabella naast haar vader, om hem in te lichten wanneer hij
iets niet zou verstaan, maar de andere jongelui stonden achteraan. Aristus vroeg om
drie stoelen en toen Margaretha die in het midden van de ruimte had neergezet en
naar haar plaats wilde terugkeren, verzocht hij haar op een daarvan te gaan zitten.
Zij kreeg weer een kleur en enige dames zeiden iets tegen elkaar. Daarna wenkte hij
Gildebaards zoon Thomas naderbij en wees hem de andere stoel. Toen sprak Aristus
de aanwezigen toe, sommige rekten
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al dadelijk de halzen: Het is u bekend, dames en heren, dat al uw weten bepaald
wordt door uw zintuiglijke ervaring, waar u naar believen nog bij kan voegen: ook
al uw willen. Ik vraag u niet wat uw zintuigen zijn, maar ik geef u in overweging te
zijner tijd ook eens te denken aan zulke dingen als intuïtie, droom, onuitgesproken
wensen, openbaring en, lest best, ziel, psyche, anima, die u eveneens soms iets doen
ervaren dat u dan kent, al is het dan niet weet.
Hé, zegt u dat nog eens, vroeg mevrouw Gareel enigszins luid. Hij deed dit met
andere woorden en vervolgde: Ik heb de eer u door oog, oor, neus het een en ander
te doen ervaren dat u in uw dromen weleens gewenst hebt, maar vermoedelijk nog
niet met uw zintuigen hebt waargenomen, iets wat ieder van u op zijn eigen manier
graag zou willen, geneer u niet. Zoals het een magiër betaamt kan ik u mijn geheim
niet onthullen en ik laat het aan uw oordeel over of u te doen hebt met iets gewoons
of iets buitengewoons. Om u gerust te stellen dat er niet zo'n banaal middel als
suggestie wordt gebruikt, zal ik zwijgen en mij onthouden van gebaren, ja, ik zal
mijn ogen sluiten. Meer kan ik niet doen om het waarneembare contact tussen u en
mij te verbreken. Kijkt u overigens alleen naar deze mooie Margaretha.
Hij zweeg, hij ging tussen Margaretha en Thomas zitten en hij kruiste de armen
over de borst. Hoe lang hij daar zwijgend zat wist men niet, maar sommigen begonnen
te fluisteren, sommigen kuchten of wiebelden met de voeten. Toen hoorde men de
stem van Arabella: Wat zegt hij toch, papa? - duidelijk, omdat hij hardhorend was,
en men zag dat de heer Gildebaard met een glimlachje haar achter de hand iets
toefluisterde en haar gezicht klaarde op. Het was vreemd, want Aristus had niets
gezegd. Toen de heer Gildebaard haar weer iets aan het oor mededeelde, riep zij in
verrukking uit: O smaragden, heerlijk! - Ook dit was vreemd, want hoe kon hij
verstaan hebben dat Aristus van smaragden had gesproken? Mevrouw Gareel begreep
er niets van, haar echtgenoot fluisterde haar hoorbaar toe dat het gedachten
overbrengen was, meer niet, en verzocht haar bedaard te blijven. Gildebaard, zeide
hij, was gevoelig voor zulk soort dingen, hetgeen immers meer voorkwam bij
hardhorenden.
Toen ging er opeens een geruis of een grote vogel de vlerken uitspreidde, allen
verhieven zich met monden open, ogen wijd, en dames trokken hun sjaal dicht om
de hals. In het midden van
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het salon was dat dienstmeisje van haar stoel gestegen, zij zweefde naar boven bij
het plafond, haar bruin jurkje verkleurde tot zilverig wit, het plafond werd blauw
met sterren en men zag nu dat zij gekleed was zoals een middeleeuwse edelvrouw
met puntige hennequin en sluier en aan haar hals hing een vijfvoudig snoer van
paarlen. En zij wees naar een blauwig licht. Ach man toch, riep mevrouw Sulk, waar
is die Aristus toch gebleven? Hoe komt het toch dat ik die attractie voel? - Dat was
het laatste wat men hoorde uit het salon.
Het was schemerig maanlicht over de witte tafel waar de zilveren schotels glansden,
het gras was warm en toch koel en in de boom tjilpten vogeltjes. Sulk, met paars
baret en veer, stond aan het hoofd van de tafel, uit de flonkerende kan een fluit
volschenkend met gele wijn. Daarom nam mevrouw de aangeboden arm van een
heer in rood fluweel, haar vraag herhalend waarom zij die attractie voelde, en liet
zich leiden naar haar plaats juist voor een coupe vol gekonfijte violetjes. Ja, zei
mevrouw Gareel, die er al zat met vleugelmouwen van oranjerood satijn en al een
handvol genomen had, je bent de enige niet, dat voelen we allemaal omdat we zo
jong zijn, maar ach helaas. - De schalen werden rondgediend met taart die naar perzik
rook, die er zaten namen grote brokken en aten smakkend, proevend met genot. Maar
velen liepen bij tweeën of stonden ergens onder het donker loof, waar het licht iets
paarsig was. Gildebaard, met een wapen op de borst geborduurd, stond in fiere
houding met een hand op de heup, of hij poseerde voor een schilder. Aan het ander
eind zaten Barbara en Servaas te minnekozen in een lange kus, ze waren zeker een
paar geworden. Mevrouw Sulk keek rond, het viel haar op dat er zo veel een paar
geworden waren, kussend alsof niemand het kon zien. Ja, nu zij erop lette zag zij dat
eigenlijk allen, behalve een paar dames bezig met de taart, een paar heren met wijn
en kaviaar, alles vergeten hadden in een omarming, in een kus of alleen maar in een
blik zonder einde. En ik dan? vroeg mevrouw, waarom zit ik alleen? - Toen kwam
Sulk naar haar toe, met de ogen klein, omdat hij weer te veel geproefd had,
mompelend: Aan alles komt een eind.
Waar waren zij geweest? De lucht geurde er zo zuiver voor de adem dat de harten
er nog van klopten. Was daar niet onder een boom de koelte van een wiekslag
voorbijgegaan, had niet iedere dame, misschien ook een heer, zich een droom
herinnerd waar-
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over zij nooit zouden durven spreken? De een die de ander aankeek zag een vage
schittering in de ogen, een vleugje rood op de wangen.
De lampjes van de luchters brandden. In het midden stonden de drie stoelen, maar
ze waren leeg. De heer Gildebaard verrees en keek rond. Hij tilde een voor een de
gordijnen voor de vensters op en daar hij niemand zag keek hij verwonderd de mensen
aan. Toen kwam de heer Maayer bij de stoelen staan die de aanwezigen toesprak:
Dames en heren, zeide hij, het komt mij voor dat wij de dupe zijn geweest van
zinsbedrog, ik laat daar hoe die goochelaar erin geslaagd is ons in die staat te brengen,
maar ik wed tien tegen een dat het toch een soort suggestie is geweest. Hier is mijn
horloge, het was negen uur vijftien toen die zogenaamde Elusan op deze stoel ging
zitten, het is nu tien minuten later. Niemand kan ons wijsmaken dat wij in die korte
tijd van een goed souper konden genieten, in de buitenlucht nog wel. Hoewel ik
toegeef dat het knap was ons in die illusie te brengen, die ons allen werkelijk scheen,
mag ik toch niet vergeten dat het woord prestidigitateur betekent vingervlugge. Men
zij dus op zijn hoede.
Goed en wel, zei de heer Gildebaard, maar waar zijn ze gebleven, mijn zoon
Thomas, het dienstmeisje, de goochelaar?
Mevrouw Sulk zuchtte dat het toch jammer was, zij voelde het nog op de borst.
Mevrouw Gareel zeide dat zij het wel begreep, zij had zelf net zo'n gevoel als vroeger.
Andere dames kwamen bij hen staan, zij vroegen elkaar naar de sensaties, zij konden
het eigenlijk niet uitdrukken, maar ze begrepen het wel. De ene na de andere zeide
dat het jammer was, alleen maar een suggestie, het beloofde juist zo mooi te worden,
net of men zelf weer twintig was. Dat is waar, zei de generaal Sulk, ik moet eerlijk
bekennen dat de Jerez die ik proefde haast nog beter was dan de wellington. En
Maayer mag zeggen wat hij wil, ik vond hem toch sympathiek, een kerel waar je
mee praten kan.
De volgende ochtend aan het ontbijt vernam de heer Gildebaard dat er een tapijt
bezorgd was met een visitekaartje, waarop stond: Hulde aan mevrouw Gildebaard.
Hij moest het dadelijk zien en toen het uitgespreid aan zijn voeten lag, met azuren
veld en rose levensboom, raakte hij in de war en gebruikte zonderlinge woorden.
Het overtrof zelfs het pronkstuk van de keizer, riep hij uit met overslaande stem, hij
beschouwde het als zijn eigen-
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dom, niet van zijn vrouw, en het moest achter glas. Toen liep hij naar zijn bureau en
schreef een wissel, onverschillig met de cijfers, betaalbaar aan de heer Elusan. En
juist wilde hij de enveloppe verzenden toen zijn dochter Arabella binnenkwam, zij
kon niet spreken van ontroering, maar zij opende een etui waarin vijf grote smaragden
lagen met een papiertje waarop: Voor Arabella, om haar mooie rode haren. O papa,
zeide zij. Maar de heer Gildebaard, de verwarring te boven zijnde, sprak: Dat gaat
niet, kind. Daar zou ik weer een wissel voor moeten schrijven. Zo'n cadeau mag men
niet aannemen, dat is een klein fortuin. Neen, dat gaat niet, we zenden het terug.
En zij zat nog met het etui op de schoot toen de heer Gareel binnenkwam en met
een rood gezicht vertelde dat hij weer Ynclans had, duizend, maar groene, het
delicaatste van het delicate dat op Cuba te vinden was. Hij zou ze Gildebaard laten
zien, hij wilde het adres van die Elusan weten om hem een cheque te zenden, want
de sigaren waren wel als geschenk bedoeld, maar natuurlijk kon hij ze als zodanig
niet aannemen. Kleine geschenken houden de vriendschap levend, zeide hij, daarover
zijn we het eens, maar voor kostbare moet men oppassen, vooral als ze van een
vreemde komen. Maayer heeft het juist opgemerkt: de duivel betaalt hoge prijzen.
Maar waar was Thomas Gildebaard gebleven? Waar het dienstmeisje Margaretha?
En waar die Elusan? Hoe men ook zocht, zij werden in de stad niet gevonden. De
jongelui vertelden van de uitnodiging voor een reis, maar dat het ernst was geweest
hadden ze niet gedacht, en van dat dienstmeisje wisten ze niets. Nu hij vertrokken
was vonden zij het jammer dat hij niet gebleven was en sommigen speet het ook dat
ze niet waren meegegaan, het beloofde juist zo mooi. En de oudere dames schudden
soms het hoofd, berustend dat het zo had moeten zijn.
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VII
Een gemeenschap van twee schepsels wordt soms vlug gevonden, maar hindernissen
ontstaan wanneer er drie te zamen zijn en vermeerderen als onkruid wanneer zich
meer dan drie verenigen. Dit ondervond Aristus in Parijs al na een week dat hij zijn
gasten Thomas en Margaretha onderhield. Op een terras naar de lichten en gedaanten
starend, had zij hem bekend dat zij met Thomas niet verder kwam dan het punt al
voor een jaar bereikt, omdat zij fatsoenlijk wilde blijven en trouwen zoals het hoorde,
terwijl Thomas, hoewel hij steeds verklaarde dat hij haar beminde, hardnekkig volhield
dat zijn vader dat niet goed zou keuren wegens het verschil van stand. Wat wil hij
dan van mij? vroeg zij, zegt u zelf. Een meisje van eenvoudige komaf mag toch niet
lichtzinnig zijn, is het niet? - Op Aristus' vraag waarover zij gedurende hun verloving
gesproken hadden, haalde zij de schouders op en antwoordde dat verloving een groot
woord was voor de omgang van Thomas en haar. En als ik het zeggen mag, voegde
zij erbij, met die vooruitstekende onderlip en die stompe neus is hij toch niet zoals
ik zou willen. - Je begrijpt wel, zeide hij toen, dat ik jullie niet heb uitgenodigd voor
een reis naar een heerlijk land om te kibbelen over trouwen of niet trouwen. Ik had
iets prettiger gewild voor ons allemaal samen, ook meer dan drie. Wat nu? Ik stel je
een verloving voor met mij, we kunnen elkaar dan beter leren kennen op hoop van
beter. - Zij knikte dadelijk en zeide van ach, dat had hij toch wel aan haar gemerkt.
Gearmd gingen zij naar het hotel.
Die avond nog deelde hij Thomas het besluit mede en hij gaf hem de raad hier in
Parijs een kamer te huren en af te wachten. Hij wilde weten waarover men gedurende
een verloving spreekt en als het hem beviel zou hij het Thomas melden, anders bracht
hij haar bij hem terug zoals zij heden was, ongewijzigd, behalve wellicht een beetje
in de geest. Daarin stemde Thomas toe, hoezeer het hem ook speet, want hij had een
andere voorstelling van de reis gehad. Ook verzocht hij Aristus, indien de verloving
opgeheven werd, hem dit per telegraaf te melden opdat hij
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spoedig de draad weer op kon nemen. Hij zeide: Ik blijf toch van haar houden, zie
je, wat ons hinderde was alleen dat gezanik over trouwen.
En zo gebeurde het dat Aristus, ofschoon hij zich voorgesteld had met een zevental
een heerlijk land te ontdekken, voor Margaretha behalve een ring een verscheidenheid
japonnen van wit mousseline kocht, frygische mutsjes, matrozenhoedjes met blauwe
linten, sjaals en parasols, en met haar alleen de reis begon. Daar op de boot de
passagiers hen beletten te spreken fotografeerde hij haar morgen en middag, telkens
in andere houding en met andere uitdrukking op het gezicht, waarbij hij haar telkens
goed in de ogen zag en zijn compliment maakte over haar bevalligheid, over de lijn
van haar wenkbrauwen, haar hals en haar middel. Haar mond kreeg dan een glanzig
krulletje in de breedte en aan de hand waarmede zij zijn arm aanvatte stak de pink
nog sierlijker op. Dan vroeg zij weer hoe ver het nog was naar het eiland, staarde
naar de rook die uit de schoorsteen warrelde en zeide dat de boot toch duidelijk
gauwer ging. Aristus antwoordde alleen: Hoe langer we wachten, hoe meer we te
zeggen hebben.
Vier dagen, vier nachten moest die boot varen, maar toen, in de haven met gele
en violette zeilen, nam hij haar mee naar een zeilscheepje waar zij alleen waren,
behalve een schipper met een grijze baard die voorop zat te roken. Margaretha had
zo veel te zien aan het blauw gespiegel van de zee, de vissersboten die er op de
flonkering lagen, de eilandjes waar zij voorbijvoeren met de palmen en de groene
bergen, dat zij ook nu nog niets zeggen kon. Alleen vroeg zij soms waar het toch
naar rook, iets ziltigs en iets van citroen en kaneel, net of er ergens gebakken werd
met kruiderij.
Het was een smal haventje waar zij aan wal stapten, een stadje van lichtkleurige
blokken, rose en geel en lila, een enkel zo rood als wijn, opwaarts aan een heuvel.
Het was een lichtblauw hotelletje, met vier dadelpalmen voor de veranda, waar zij
binnentraden. Margaretha zag dadelijk dat zij nog niet veel kon zeggen, want alleen
waren zij hier ook niet. In die veranda stonden zes gedekte tafeltjes, aan vijf daarvan
zaten mensen voor hun borden. Zij kreeg een kamer die op zee uitzag, met een zeer
breed bed, en toen zij zich het haar gedaan had kwam zij bij Aristus, die al wachtte
met een karaf bruine wijn voor zich.
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Margaretha keek rond en zij begon te praten: Zeker ook een vreemdeling, die heer
met het kale hoofd die de krant leest, net een geleerde man. En die drie daar, wat
heeft die dikke dame een grote hoed, en dat meisje dat bij haar zit met de open blouse,
en die dikke jongen, die zijn zeker broer en zuster. Hun mama heeft honger, dat kan
je zien. Hè, die meneer daar achter je, met die zwarte sik, zit me zo aan te gapen. En
die magere dame met de sproeten, die rok is wel erg kort voor een mens dat wel
veertig is, en dan nog blote benen.
Wat het donkere meisje met de bloedrode oorbellen hun te eten bracht vond zij
raar, dat zou zij aan haar moeder schrijven, maar de verse amandelen at zij graag en
toen zij die op had en weer rondkeek sprak Aristus: Margaretha, vanmiddag zijn je
ogen paarlen in dit groene zonlicht. Kijk daarmee niet naar die brave mensen, die
eten omdat het moet, ik wil ze voor mij alleen. Wij zijn in Paphos, lief meisje, aan
de diepe zee waar Afrogeneia uit het schuim verrees. Zoals jij, zoals een paarl werd
zij in een schelp geboren, en zij droeg geen rok, geen lange, geen korte, maar zij was
naakt als voorbeeld voor hemel en aarde en voor alle mensen. Hoe kon zij, die
gekomen was om al wat gescheiden is te verenigen, een bedekking dragen? Hoe
kunnen jij en ik elkaar leren kennen als wij ons verbergen achter linnen en zijde?
Laten die mensen daar zich verschuilen achter hun stoffen, geen tipje zullen we van
ze opnemen, omdat we niet nieuwsgierig naar ze zijn, maar ik zweer je, het ogenblik
dat ik belangstel in de geheimen van die dame met de korte rok, neem ik geen
genoegen meer met die rok. Wees gerust, Margaretha, ik stel geen belang in haar, al
behoorde ik dat te doen, ik wil niet anders dan jouw geheimen kennen. Schrik niet
zo, zolang de verloving duurt wil ik dat je de ogen voor me opendoet, dat ik daarin
je geheimen zie. Ik heb je een groot bed laten geven, daar kan je rusten wanneer de
vermoeienis je al te zoet wordt, maar slapen mag je niet op dit eiland van de liefde.
Er zijn nu vazen met rozen in je kamer, ga en bereid je voor, kleed je in het dunste
mousseline, want je zult voelen hoe warm het is. Ook Afrodite droeg soms een dun
kleed, door de Gratiën geweven.
Margaretha's wangen gloeiden, zij dacht van de zoete wijn die zij graag gedronken
had, omdat hij naar bloemen rook en naar kruiden smaakte. En toen zij in haar kamer
was had zij zo'n vreemd gevoel van loomheid, alsof zij veel zwaarder was ge-
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worden, dat zij op het bed ging liggen om te rusten. Zij sliep niet, maar zij zuchtte
dikwijls.
De zon stak rood door het wingerdloof toen zij, in het wit gekleed, bij Aristus
kwam, die in gesprek was met de twee heren, die met de sik en die met het kale
hoofd. Hij stond op en zeide: Genoeg van wijnhandel en van archeologie, groette en
voerde haar met de arm om haar middel mee.
Zij gingen de heuvel op langs hagen van rozen, rode rozen zover men zien kon en
ook op de top, waar hij haar aan zijn borst op een marmeren bank liet zitten, waren
zij omringd door bossen rozen. Eerst zwegen zij, starend naar de zee waar de zon
stralend dook in vergulde wolkjes. Toen sprak Margaretha: Wat zijn dat voor vreemde
geluiden? Toch niet krekels, zo hard? Ik wed dat er wel honderd zitten, die stomme
beesten schijnen nooit moe te worden van al dat getjirp. Hoe diep zou het water hier
zijn? En halen ze hier de bloedkoralen vandaan? Ik mag ze wel als ze niet zo erg
rood zijn, dat staat zo boers, vind je ook niet? De juffrouw had er een halsketting
van, heel licht, die vond ik mooi, maar ze zeggen dat je niet gezond bent als ze zo
bleek zien. En dat licht dat daar aangaat, is dat een vuurtoren? Gek moet dat zijn zo
alleen te wonen, met het licht aan en uit. Kijk, daar op het pad hieronder, dat zijn die
twee heren en die dikke jongen loopt er ook bij. En daarachter komen die drie dames,
die lange Engelse in het midden, toen zij met die jongen praatte hoorde ik dat ze
Daisy heet, en hij heet Kamiel. Ze is zeker over de veertig. Hè, daar komt de maan
uit de bomen.
Dat is de maan, sprak Aristus nu, die je ogen groot openmaakt zodat ik binnen in
je kan zien. Maar het is er donker, Margaretha, waarom heb je er zo veel
kronkelpaadjes gemaakt en zo veel schaduw? Ik ben niet bang er te verdwalen, ook
al zou ik geen weg meer zien en nooit terugkeren, ik zou altijd verder gaan, want ik
weet zeker dat ik aan een lichte plaats kom, voor een diepte. Daar spring ik in, al zou
ik eeuwig vallen. Daar vind ik jou zelf, en ik hoor je, of is het mijn stem die er roept?
Ik hoor je roep, je hoeft niet te vrezen. Word wakker, Margaretha, wat je vreest zijn
maar dromen uit de maan, maar hier ben ik, hier zijn mijn armen, hier ben je veilig.
Zij kon niet meer spreken door de zoetheid die op haar lippen kwam, haar ogen
gingen toe en zij zag alleen een streepje maanlicht, toen zag zij niets dan rozen, rode
rozen.
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En toen de zoetheid geweken was en zij staarde naar de palmen beneden voor de
zee, gingen langzaam die drie heren hun voorbij, drie van de maan beschenen
gezichten naar hen gekeerd, zij waren stil en de jongste keek naar hen om. Wees toch
voorzichtig, zeide Margaretha, misschien hebben ze het gezien. - Haar hoofd werd
aan zijn schouder gedrukt terwijl hij antwoordde: Voorzichtig zal ik je leren waarover
men in de verloving spreekt. - En weer kwam die zoetheid naderbij, maar zij maakte
zich haastig los want weer hoorde zij schreden. Daar kwamen de drie dames aan, in
het wit en met wandelstokken, maar zij hielden de gezichten van hen afgewend.
Er was in de stad beneden geen torenklok, wel had de maan boven de zee haar
baan vervolgend kunnen zeggen dat de tijd verging, maar zij keken niet naar zee of
hemel en dat zij de tijd vergaten kwam ook omdat de krekels niet minder zongen,
de rozen niet minder geurden. Het was een zware zucht die hem deed vragen of de
vermoeienis haar al te zoet werd en daar zij knikte nam hij haar op en steunde haar
in zijn arm. Zo moe was zij dat zij liep alsof zij droomde, zij merkte niet eens dat
achter de haag drie paar ogen gluurden. Die nacht sliep zij, hoewel zij eraan gedacht
had dat men op zo'n eiland niet mocht slapen.
In de morgen waren haar ogen een tintje lichter en haar lippen een tintje roder, zij
zeide dat zij nog wat moe was, en daar de heer met de sik en de dame Daisy met de
korte rok tegen haar knikten, kwam zij nader bij de tafel waar de heer met het kale
hoofd met een groot blad papier voor zich de anderen iets uitlegde. Ze noemden hem
Mr. Row en hij sprak Engels, maar de jongeman Kamiel vertelde alles wat hij zeide
in het Vlaams en het Frans. Mr. Row, die al een jaar op dit eiland woonde, had de
oudheidkunde gestudeerd, hij had schone zaken gevonden en een plattegrond getekend
van de tempel van Afrodite, die hier gestaan had. Kom mee, zeide Aristus met een
knipoog, maar Margaretha, al over de plattegrond gebogen, vroeg hem even te
wachten, zij wilde er juist zo graag van horen.
Mr. Row, die het warm had en zich telkens het voorhoofd veegde, wees met een
potlood op het papier terwijl Kamiel, die knapper was dan zij gedacht had, zo duidelijk
vertelde dat zij het begreep. Hier was de voorhof van de tempel geweest, waar alle
bezoekers met hun presenten binnenkwamen, ziet ge, een gelijkbenige driehoek, en
op die ronde plekjes aan de twee lange
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zijden hadden marmeren voetzuilen gestaan, een soort sokkels. Waar die streep was
had Mr. Row nog brokken marmer gevonden, daar was gewis een laag muurtje
geweest, een afscheiding of een band zoals van het trottoir, en hij dacht dat op die
sokkels vazen hadden gestaan, hetzij voor bloemen, hetzij voor reukwerk, dat wist
hij niet zeker. Dan zag men hier onderaan de tophoek afgesneden en in het midden
van die lijn, waar de halve kringen getekend waren, moest zich een smalle ingang
bevonden hebben, hij had er nog rode tegeltjes uitgegraven, die geleidelijk dieper
lagen. De voorhof en de tempel hadden grootse afmetingen gehad en waarom die
ingang zo smal was, drie voet maar hoewel zich verwijdend, en waarom men eerst
naar beneden moest gaan, kon Mr. Row niet verklaren.
Dan zal ik u dat verklaren, zeide Aristus met klinkende stem en Kamiel vertaalde
het. De anderen merkten nu ook dat het warm was, monsieur Leclou, die met de sik,
deed zijn halsboord af. Aristus sprak en de anderen luisterden, met verbazing naar
hem kijkend: Miss Daisy, madame Hortense en ook haar dochter mademoiselle
Melanie, al is zij pas zeventien jaar, weten wel wat de liefde is en zij begrijpen dat
men om de godin van de liefde te kennen eerst moet afdalen naar de diepte voor men
naar de hoogte stijgt. En dat de ingang smal is komt omdat de gelovigen een voor
een het heiligdom moeten binnentreden. Maar intussen zijn de drie heren ook zo
schrander in te zien wat het is dat men onderzoeken wil. Dat zijn immers haar
mysteriën en geen stapels plattegronden zullen die openbaren.
Bij het woord mysteriën waren de drie heren opgestaan en toen Aristus zweeg,
herhaalden zij om beurten, eerst vragend op kinderlijke toon, dan verrast of zij iets
ontdekt hadden: Mysteriën? Mysteriën!
Mr. Row zeide dat hij over de Afroditische mysteriën, zowel hier als op andere
plaatsen, veel gelezen had, maar er was bitter weinig van bekend, waarop Aristus
antwoordde dat hij zich vergiste. Zoek langs de rozestruiken, zeide hij, de
balsemhagen, de appelgaarden, speur met uw neus en u zal meer geuren ruiken dan
al de zalfpotten, al de reukflesjes van de godin ooit bevatten, dat zijn haar eigen
geuren en als u die gewaarwordt voelt u een magneet en u treedt in de voorhof van
haar mysterie binnen.
Miss Daisy riep geestdriftig dat zij dadelijk ging zoeken, madame Hortense zeide
met een lonkje voor Aristus dat zij wel
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wist wie die magneet ergens had neergelegd, mademoiselle Melanie riep: Allons,
allons. Mr. Row en monsieur Leclou haalden schielijk hun parasols en de kwieke
Kamiel huppelde al voor de dames uit.
Die ochtend zat Aristus alleen in het lommer van de veranda, want Margaretha
was een beetje moe en de waardin had aangeboden haar te tonen hoe de vis gekruid
moest worden. Hij deed niets dan de duiven voederen met stukjes brood, het pleintje
wemelde van hun blauwe glansen.
Maar tegen de schemering, toen de andere gasten nog niet terug waren, nam hij
Margaretha mee, nu langs hagen van laurier waar binnen de donkere takken de
glimvliegen hun lichtjes al ontstaken. Hij hield haar vast in zijn arm en hij zeide:
Alle geheimen van alle godinnen kunnen mij niet schelen, ik wil jouw geheim alleen.
Al zou ik je een eeuw lang iedere seconde op die rode lippen kussen, ik zou niet
verder komen dan die kus, al zou je in mijn armen smelten, ik zou je niet gevonden
hebben. Zeg me toch, mijn paarl, toon me toch alles wat je bent en wij vallen samen
de hemel binnen van vergeet-me-niet en kooltjevuur. Toen ik je aan de deurpost zag,
met je witte schortje aan, was je een poppetje van porselein, maar met die handen
had je een drankje voor me gekookt, waarvan? van bilzekruid, cerefolium en datura
en een snufje oranjebloesem? het smaakte naar alsem en ook naar ambrozijn en ik
dacht: dat hartje ligt veel te diep voor Thomas om het te ontdekken. Ik heb het gezien,
maar nog niet wat in het binnenste verborgen ligt. Dat moet ik onthullen. Laat me
niet buiten staan, zeg het me toch, het is maar één enkel woord dat het openbaart,
meer dan alle kussen.
Zij stonden onder een granaatboom waarboven juist de maan was opgekomen,
Margaretha was heel klein aan zijn borst. Zij fluisterde, hij hield zijn hoofd dicht bij
haar en haar stem werd duidelijk: Wat zal ik je dan zeggen? Ik heb je al zoveel gezegd,
ik weet zelf niet wat nog meer. Je hebt gelijk over dat kussen, het is wel prettig, maar
als het te veel is word je er moe van. We moesten ook eens aan wat anders denken.
Hoe lang blijven we op dit eiland? Wat zullen ze thuis wel zeggen dat ik niets van
me laat horen. Maar ze kennen me genoeg, ze weten dat ik niets doe dat niet mag.
Aristus had genoeg gehoord, hij sloot die lippen met een zoetheid, die zo lang
duurde dat de maan niet meer keek en verder
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ging. En hij hoorde weer een zucht, toen steunde hij haar weer en voerde haar terug.
Even stilstaande, met ogen alsof zij wakker werd, zeide Margaretha nog: Je staat er
versteld van zo veel kruiden ze hier in het eten doen, ik kon die namen niet allemaal
onthouden, maar de juffrouw heeft ze voor mij opgeschreven, in de huishouding
komt dat te pas. Maar netjes zijn ze niet, het stof ligt zo dik, ik zal morgen zelf je
kamer doen.
In de veranda zaten de gasten als beelden aan de tafeltjes, nu twee bij twee geplaatst
ver van elkander af, hier Mr. Row tegenover Melanie, daar haar moeder tegenover
monsieur Leclou, en in de hoek onder een plant haar broer Kamiel dicht naast miss
Daisy, allen zwijgend met glanzende ogen en een blos van vermoeienis. In de verholen
blikken, gewisseld tussen de paren, herkende Aristus de nagloed van een vervoering
met de schaduw van een schuldgevoel. Zij hadden alleen vruchten willen eten, vijgen
en abrikozen, zeide het meisje met de oorbellen en zij knipoogde tegen hem. Daar
hij haar niet begreep, wenkte hij haar naderbij en over hem nederbuigend fluisterde
zij aan zijn oor: Die rozegeur toch, die heeft er mensen van gemaakt... En met een
lachje van haar lichtende tanden bood zij ook hem uit haar vruchtenmandje aan.
De dames stonden op, een voor een, met een knikje voor de heer bij wie zij gezeten
hadden, en gingen naar hun kamers. Toen stonden ook de heren op, zij kwamen bij
Aristus zitten die karaffen wijn bestelde.
U had gelijk, sprak Mr. Row met een stem of hij ging zingen, het is merkwaardig
zo veel geuren men op dit eiland ruikt. Ik ben geen kenner, maar ik heb er toch een
paar onderscheiden, rozen en mirre, bergamot en benzoë, maar rozen bovenal,
buitenmate sterk. Het is ook merkwaardig dat men er zozeer door bedwelmd kan
worden, als ik die sensatie waarmee men iets doet dat men zich niet had voorgenomen,
bedwelming mag noemen. Ik geef toe dat ik alleen haar tempel kende, maar nu weet
ik iets meer van Afrodite zelf. Zij kan toveren met harten en met vuur. Heren, ik hef
dit glas ter ere van een creatuur van bloemegeur gemaakt, mademoiselle Melanie
die mij haar hart geschonken heeft.
Toen zij geklonken hadden sprak monsieur Leclou en zijn stem beefde nog: Deze
dag staat met gouden hoofdletters in het boek van de historie, want haar moeder,
madame Hortense en ik
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waren zo doordrongen van rozegeur dat wij verenigd werden. Verenigd, zeg ik, zoals
de twee delen van een schelp. En ik ben er trots op dat Mr. Row mijn schoonzoon
wordt.
Zij klonken en toen sprak Kamiel: Maar de schoonste van alle vrouwen van heel
de wereld, dat is mijn Daisy, haar zoete geur zit mij geprent tot in het merg van mijn
gebeente, tot in de bodem van mijn ziel. En ik dank mijnheer Aristus dat hij ons die
raad gegeven heeft en daarbij de hemel.
Zij klonken nogmaals en Aristus sprak: Heren, laten wij bloemen plukken voor
Afrodite, zij heeft u gevoerd in haar extase, de enige atmosfeer die deze wereld voor
u waard maakt hier te leven. Op mijn beurt hef ik een glas voor een afwezige vriend,
die morgen binnentreedt in dezelfde zaligheid door u gevonden.
Het meisje met de oorbellen droeg fluks volle karaffen aan met knipoogjes voor
al die heren.
Aristus en Margaretha wandelden iedere avond langs de hagen, beiden even jong,
elkander even onbekend als toen zij op dit eiland kwamen, en hij sprak haar van
Hera, de godin die het huwelijk beschermde en een oog hield op de orde in huis.
Daar wilde zij graag van horen en sommige van die verhalen verbaasden haar zo dat
zij aan zijn arm trok en uitriep: Ach neen toch, heb je het ooit gehoord! Soms zeide
hij dat zij mooi was en verstandig, dat zij vele deugden had, een eerlijke, brave meid,
soms gaf hij haar een kleine kus die even aan de grotere herinnerde, maar zij werd
er niet moe van en daarom merkte zij nu eens dat een knoop van zijn jas loszat,
ontdekte dan weer een gaatje dat zij straks verstellen zou. Hij sprak ook niet meer
over geheimen, maar over Thomas, dat hij ernstig met hem praten zou en ook met
zijn vader. Want zij had een goed karakter, zeide hij, en verschil van stand mocht
geen beletsel zijn.
Thomas kwam met een kleine stoomboot, zo vrolijk van voorkomen dat Margaretha
hem nu toch weer knap vond en eigenlijk netter gekleed dan Aristus. De twee vrinden
gingen dadelijk uit wandelen. Op die marmeren bank waar men uitzicht had over de
zee zeide Aristus dat de verloving hem wel bevallen was, maar een meisje zoals zij
verdiende beter dan door hem onthuld te worden, daarvoor was Thomas de
aangewezen man.
Maar, voegde hij erbij, trouwen zul je, dat eis ik voor je eigen bestwil, want je
beseft nog niet wat je ten deel valt. Je hebt toch wel van de dominee geleerd wat een
deugdzame huisvrouw is?
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Aleph, haar waardij is boven de robijnen. Zij doet je goed en geen kwaad, al de dagen
van haar leven. Haar lamp gaat 's nachts niet uit. Iedereen in haar huis is met dubbele
klederen gekleed. Zij zal voor je zorgen, Nun, je wordt bekend in de poorten als je
zit met de oudsten des lands. En bovenal, Thomas, vergeet het laatste niet, Schin, de
bevalligheid is bedrog, maar een deugdzame huisvrouw zal geprezen worden. Als
Salomo haar gezien had kreeg jij haar zeker niet. Voor het fiat van je vader wordt
gezorgd.
Die avond zat Aristus met zijn schetsboek alleen in de veranda, hij tekende een
naakte godin. Het meisje met de oorbellen, over zijn schouder kijkend, zeide dat hij
de gordel had vergeten en hij antwoordde dat hij niet wist hoe die was, maar zij
geloofde het niet.
Toen hij met de kleine stoomboot vertrok stonden er vier paren aan de wal, de
armen vol rozen, en terwijl hij wuifde naar de palmen en de heuvels, kreeg zijn mond
de vorm van een kus.
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VIII
Men zegt dat vrouwen van meer dan zeventig jaar soms wijzer zijn dan de grootste
filosofen. Maar het is bekend dat in de ruimste wijsheid, ook als zij aan de hemel
grenst, nog altijd plaats is voor een korrel van het aardse. Hiervan was de oude
mevrouw een voorbeeld.
Het was in juli, de zomerscheuten waren aan de planten uitgelopen, welig door de
regen, die ook veel voorjaarslof vergeeld had. Er viel die middag een zachte regen
toen in haar tuintje aan de rand van het dorp mevrouw, met een paraplu in de ene
hand, gebukt bezig was een vierkant perkje, door bukspalmpjes afgezet, schoon te
rapen. Zij sloeg de ogen op en zag een jonge man die over de haag naar haar keek,
zijn haar was nat, aan zijn kin hing een druppel en in de hand droeg hij een grijs
plantje. Zij merkte een rond littekentje terzijde van zijn mond, maar overigens vond
zij hem zo aardig dat zij dadelijk knikte. Zij hoefde hem niet te zeggen wat zij deed,
want aan zijn gezicht zag zij dat hij het al wist. Dit was het graf van haar hondje,
waar zij iedere dag kwam kijken.
Hij boog zich over de haag en hij keek en hij zeide: Een graf, mevrouw? Een ieder
heeft er een en soms wel meer. Ik ben geen koopman, maar men moet nu eenmaal
soms iets ruilen. Als u mijn bekentenis wil aanhoren, de herinnering die mij kwelt,
geef ik u dit plantje, ik gun het u graag. Het is nepenthe, dat ik in Egypte haalde,
kruid van verlossing en vergetelheid.
Kom binnen, zeide zij, het hek is daar.
En toen hij in de schemerige kamer, met de gordijnen half neergelaten, aan het
bronskleurig tafelkleed zat, het plantje naast zich, zette zij twee trommeltjes voor
hem neer en vroeg wie hij was.
Ik ben Aristus, antwoordde hij, maar onsterfelijk gemaakt, Ambrosius. U bent de
eerste aan wie ik mijn hart moet uitstorten. Er was een andere die mij vroeg, maar
het was toen te vol van wanhoop. Hoewel die mij nu verlaten heeft is er nog geen
orde in mijn hoofd, ik verzoek u dus te begrijpen ook als ik in verwar-
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ring spreek en de feiten niet vertel zoals een nauwkeurig mens het eist. U bent vandaag
mijn moeder voor wie ik biecht.
Ik ben gevallen, hoe lang, hoe lang duurde die val tot ik lag en vroeg: Waar ben
ik? Het was onder bomen aan een poel. Rechts van mij was de vlakte, links rezen de
rotsen en daarachter hoorde ik de oceaan. De dag was nevel en schemer en geschreeuw
van meeuwen. Een grijze vrouw boog zich over mijn lichaam neer, zij keek naar een
druppeltje bloed hier aan mijn mond, zij nam mij op en droeg mij naar de grot. Zij
legde mijn hoofd in haar schoot, de koelte deed mij goed en gaf mij de herinnering
terug. Toen ik de ogen opsloeg zag ik het zwart dat mij aanzag, ik kende het al voor
ik een moeder had. En zij veegde die druppel af en sprak: Je tijd is nog niet, je geest
wordt wakker. Zeg mij vanwaar je komt, wat je gezien hebt. Maar dat kon ik niet,
het schrijnde hier te veel. Ik had de spraak verloren en wie geslagen is weet dat er
slagen vallen waar men niet over spreken kan eer het ergste voorbij is. Wel wist ik
dat mijn geest terugkeerde en dat ik in deze wereld wonen moest, hoe lang dat
schrijnen ook mocht duren. Neen, zei ik, laat mij alleen zo liggen. En ik sliep. Toen
er weer een dag kwam stond ik op. De vlakte werd grauw onder de sleep van een
dichte nevel, de schimmen van de bomen stonden stil. Voor ik ging nam zij mij in
de armen en zei: Je zal mij nooit vergeten. Ja, dat weet ik, voortaan moet ik dikwijls
naar haar terug, de sibille Melancolia, maar toen kon ik niet spreken, ik was een
gebroken melodie.
Heb ik te veel gespeeld? Is er voor mij iets anders dan spel bestemd? De smart,
die gegeven wordt, weiger ik, ik neem geen geschenken aan en als ik smart nodig
heb zal ik haar zoeken. Heb ik te veel gespeeld met liefde en haar niet verstaan?
Goed, maar als zij dezelfde is als smart wil ik haar niet kennen. Ik wil spelend leven
en liefde geven die lacht, liefde van vreugde in overvloed. Ik heb nooit iets gevraagd,
van de dag dat ik geboren werd was ik een kind dat liever gaf dan kreeg, waarom
moest ik naar dat diepe meer van verlangen gaan?
De dag begon met zang in mijn hart, ik zong, mijn voeten gingen vlug en zeker
of er aan het lopen geen eind zou zijn, de paden af, de paden op langs beken en
gebloemde velden. Had ooit iemand de dag zo vrolijk aangezien? Toen ik gestegen
was stond ik voor een zomers meer, er zat in de verte een oude man met een hengel
en naast hem een jongen die op een rietje floot. Ik meende
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dat hier de hemelse kalmte woonde en ik dacht: Hier wil ik blijven zonder aan tijd
te denken. En ik was pas gaan zitten toen de verschijning kwam. Wat het was,
mevrouw, kan ik niet zeggen, ik zou maar dingen noemen, maar u zal het zien met
de ogen die u daarbinnen heeft. Was het een hond geweest, een hazewind, die
plotseling door de takken naar mij keek en plotseling verdween? Ik stond op, ik ging
om te zien waar het gebleven was, langzaam, want het moest nabij zijn. Na dit
ogenblik is het altijd nabij geweest, maar het ging en hoe ik ook volgde, vlug of
langzaam, het bleef altijd vóór mij. Zoals de geest de ziel volgt, zoals de dag de nacht,
zo volgde ik. Ik ging die hengelaar, die jongen, dat blauwe meer voorbij, turend waar
het was dat mij had aangezien. Ja, het waren ogen geweest, ik weet nog goed de
kleur, maar ik kan niet zeggen of die blauw of bruin was of welke andere, want elk
blauw en elk bruin was toch niet hetzelfde. Zelfs van de ogen van een mens heb ik
nooit goed kunnen zeggen wat de kleur was, omdat ik in het midden keek en al wat
daaromheen was had al de kleuren van de wereld. Hoe lang ik liep, welke bomen ik
voorbijging, rivieren, huizen, weet ik niet, de ogen bleven altijd vóór mij, soms
duidelijk en groter, meestal tintelende puntjes in de verte. Als ik alleen het verstand
van mijn vader had gehad zou ik gedacht hebben dat het beelden op het netvlies
waren. Het werd al donker toen ik in de stad kwam, ik keek alle mensen aan, mannen,
vrouwen, kinderen, bij het licht van lantaarns of van winkels. Die ogen waren altijd
nabij, maar ik vond ze niet. Door muren en door deuren keken ze mij aan en als ik
naderde waren ze verdwenen.
Ik zocht een bed en toen ik lag kwamen vreemde gedachten. U, mevrouw, die
langer heeft geleefd, kent beter dan ik de vraag die men zich soms doet: of de geest
verdwaald is? of hij geen weg meer in de wereld weet en nooit meer zijn huis kan
vinden? Niemand die dat denkt durft het te zeggen, omdat men hem zou opsluiten.
Dit was de eerste gedachte die ik, ik weet niet met hoeveel variaties, onderzocht. Ik
gaf toe dat ik misschien waanzinnig was en dit toegeven, zal men zeggen, was een
bewijs daarvoor. Goed, het mocht zo zijn, waanzin of wat ook, het is eender waaraan
men te gronde gaat, ik zond die gedachte weg. Toen kwamen de ogen dichtbij, het
donker in de kamer werd glanzend, er was een lachje in en ik wist dat ik niet
waanzinnig was. Toen stond er een gedachte op die zeide: Mijn rijkdom is
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altijd mijn geven geweest, hoe komt het dat er nu een plekje in mijn hart is waar ik
mij arm voel? Ik zal niet alles vertellen wat ik over armoede en rijkdom dacht, bloei
en ondergang, u weet daar meer van dan ik. Maar ik erkende dat ik nu gebrek had,
ik die met overvloed ben geboren, en ik had genoeg verstand om te beseffen dat het
gebrek, eenmaal begonnen, moeilijk uit te roeien is. Het stak, het schrijnde, ik wilde
ervan genezen en ik hief de handen op. Toen zag ik ze weer, vlak voor mij, de ogen
die mij riepen. En ik stond op, ik dacht: Ogen behoren aan een mens, ik zal zoeken
tot ik ze vind. Ja, het was de liefde die mij had aangezien, maar waar zij ook vandaan
gekomen was, zij moest hier op deze aarde zijn, ik moest haar vinden.
De dag begon pas aan te breken, er waren nog weinig mensen buiten. Er was geen
vrouw die luiken en ramen opendeed, die naar een winkel liep, die korven naar de
markt bracht, of ik keek haar in de ogen. Bij hoevelen heb ik die dag gezocht, hoeveel
ogen hebben zich voor mij gesloten toen ik voor hun diepte stond, hoeveel vragen
hebben er mij uit aangezien, hoeveel sporen van herinnering heb ik in glans en kleur
herkend. Hier was een zuster van de blauwe waar ik als kind mee speelde, hier een
verre verwant van de bruine die vroeger voor mij zongen, hier een vriendin van de
grijze die op mij wachtten aan de deur. Gelukkig kwam de vermoeienis en verzonk
mijn geest toen ik weer op bed lag. Maar zolang ik sliep zagen de ogen mij aan.
Ik zal u niet het eindeloos relaas doen hoe ik door de stad zwierf, bij dag en bij
nacht, tot er geen vrouw was van wie ik niet de ogen kende. Ik verliet die stad, ik
kwam in andere steden, andere dagen vol gestalten die mij lokten of ontweken. En
zo bekwaam maakte de oefening van het zoeken mij dat ik uit de verte al aan een
lijn, een gebaar kon zien dat het niet was wat ik zocht. Toch vergiste ik mij soms
door het ongeduld. Hoe dikwijls stond ik stil, koud van schrik, door ogen die
voorbijgingen in een tram, door ogen in een schouwburgzaal naar mij opgeheven,
juist voor het licht uitging. Een dag en een nacht stond ik voor een huis, omdat ik er
een gestalte had zien binnengaan, rood haar, blauwe mantel, en toen zij eindelijk
buitenkwam, waren de ogen alleen maar van een dame die op een andere geleek.
Eens ben ik wel tien keer een winkel ingegaan omdat ik er donkere ogen had gezien,
telkens wanneer ik kwam waren zij er niet en toen de vrouw er eindelijk stond,
herkende ik alleen
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maar een gelijkenis met iemand die ik vroeger had ontmoet. Gelijkenissen, mevrouw,
die zijn het waardoor wij ons vaak vergissen. Ik heb geleerd ervoor op mijn hoede
te zijn, want wanneer ik een gelijkenis zag, zag ik erachter verborgen toch iets van
mijzelf en dat was het niet wat ik zocht.
Hoe lang heb ik gezocht? Ik ben vergeten wanneer het begon. Toen heb ik op een
dag gezegd: Het is een zonderlinge kwaal die je bevangen heeft, ruk het uit, gooi het
weg. Zelfs een dom verstand kan begrijpen dat het geen liefde is, maar een vampier,
een demon, een weerwolf, een gedaante van de dood. Want als het liefde was begeerde
zij zoals jij, als zij begeerde had zij haast zoals jij, als zij haast had zocht zij jou zoals
jij haar zoekt. Het dom verstand dat dit begreep was het mijne. Ik wist nog niet dat
de liefde al bestaat voor zij een ziel gevonden heeft om in te wonen.
Zij vond een ziel en ik vond haar. Van niets in deze wereld zijn wij zeker, behalve
wanneer wij met de liefde zien. Ik was moe van mijn eenzaamheid, buiten adem van
het stijgen het steile pad op, de stralen van de zon die aan de bergkim daalde deden
alle stenen tintelen en rood gloeide het poortje waar zij stond en wachtte. Wat het
verschil was tussen koude en warmte had ik niet kunnen zeggen, maar ik wist dat zij
het was. Ik zag haar ogen. Vergeef mij dat ik er niet van spreek. Zij waren een ziel
in een gedaante. De nacht kwam stil, de sterren bleven onbewogen, meer wist ik niet.
Toen de zon voor mijn venster opging zag ik haar verdwijnen, haar ogen waren
voor mij open, zij weken langzaam in een boog van oost naar west en gingen
plotseling toe, het laatst zag ik de wielen van het rijtuig achter de groene bomen, een
beetje stof op de weg. En ik was alleen met de bergen rondom. Toen heb ik gevraagd
waar ik haar weer kon vinden, niemand wist het, maar een man die haar zelf gesproken
had noemde de naam van een plaats. Zij is een reizigster, zei hij, haar vader is rijk,
ik denk dat hij daarom geen rust heeft en rondtrekt met zijn dochter, nu hier, dan
daar.
Ik noem niet alle plaatsen waar ook ik rondtrok, van de meeste weet ik zelf de
namen niet. Het eerst zag ik haar terug op een avond met dunne mist, op een
driesprong van wegen buiten een grote stad, de lucht daarginds had een vage gloed.
Ik had onder een lantaarn een man de weg gevraagd en terwijl hij het mij uitlegde
en wees, zag ik daar een rode mantel en het wit van haar
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ogen. Voor het eerst wist ik toen meer van haar, al was het maar uit duistere
herinnering, ik hoorde een ritme en een hoge toon die zacht versmolt, en voor mijn
verbeelding rees een oosterse stad in de woestijn. Ik ging en volgde haar, ik staarde
naar de plooien van haar mantel, beurtelings donker in de mist, glimmend onder een
lantaarn. Opeens, aan de hoek van een straat, keerde zij zich om met de ogen recht
op mij gevestigd en verdween. O, de ellende van eenzaamheid.
Maar ik liet mij door het lot niet overwinnen, geen Aristus werd ooit verslagen.
De dagen en de nachten werden niet geteld voor ik het huis vond waar zij verbleven
had en de richting kende van haar vervolgde reis.
Het was geen toeval dat ik haar weer zag en ook geen gunst van de fortuin, het
was door de wil die aan de yin de kracht gegeven heeft om aan te trekken, aan de
yang de drift om die kracht te volgen. In de kleinste deeltjes, in de grootste lichamen
heerst die kracht. Het was aan de oever van een brede rivier waar wat maanlicht
scheen over de populieren, het water en de velden. Een kleine torenklok in de verte
had geluid en ik was gaan zitten omdat ik wist dat zij zou komen. En zij stond voor
mij. Haar hoofd was in een doek gewikkeld, haar ene hand lag op de borst, over de
andere hing haar blauwe sleep. De ogen, die toe waren, gingen open en in het
binnenste van mij hoorde ik haar roep: kom. Zij steeg en ik volgde. Beneden lag de
rivier, rondom de velden. Zij steeg en ik volgde haar voorbij de maan. Van oost, door
zuid, naar west. De sterren van Cassiopea ging zij voorbij, de Zwaan en Wega, links
in de verte flonkerde Arcturus. Ik wist niet meer of zij steeg, of zweefde, of stilstond,
maar ik kon haar niet naderen, de afstand tussen haar en mij bleef even groot. Maar
de drift sprong op, ik moest bij haar zijn, er brak iets in mij. Ik viel, hoe lang duurde
die val.
Meer heb ik niet te bekennen. Wat kan ik nu nog zeggen dan dat altijd het verlangen
schrijnt en dat ik tot het einde van melancholie mijn troost moet vragen, die ik nooit
gevraagd heb? Ach, ik heb te veel gespeeld.
Zijn hoofd was gebogen toen mevrouw er haar hand oplegde en zeide: Kijk hoe
het regent. Je kan met dat weer niet verder gaan, mijn jongen, blijf vannacht maar
hier. En eet toch een paar van die beschuitjes, het zal je goeddoen. Kom, ik zet gauw
een kopje thee. Dat plantje van vergetelheid, het is heel aardig als je
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het me geven wilt, al is mijn tuintje klein er is nog plaats genoeg. Echt nodig heb ik
het niet, zie je, want ik vergeet liever niet. Wat zou ik zijn als ik niets had om aan te
denken? En zo zal het met jou ook wel gaan als je ouder wordt. Ik heb alles goed
gehoord wat je gezegd hebt en ik vind dat je van geluk mag spreken, als het dan
geluk is hier te leven. Ik heb een hondje gehad dat gestorven is van de liefde, maar
ik bleef achter. De meeste vlindertjes die om de kaars vliegen vinden er ook hun
eind. De meeste mensen die al te dicht bij de liefde willen komen moeten sterven.
En jij bent teruggevallen waar je was. Ik zal je wat zeggen, jongen, je hebt een droom
gehad, net als ik, de mijne duurt al zeventig jaar. Soms denken wij dat we wakker
zijn, soms weten wij dat we dromen, maar met dat al, zolang we dromen zijn we toch
nog hier op aarde.
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IX
Zij zaten op de leuning van een ophaalbrug in een stille buitenwijk, het was een
warme middag en de oude man sprak: Toen ik jong was, meneer, begon ik als
maatje-metselaar en al lerende kreeg ik het idee dat ik van de hele wereld een kerk
wou bouwen groot genoeg voor alle mensen bij mekaar. Maar onderwijl ik met
gewoon werk bezig was en zo eens rondkeek, merkte ik dat je voor zo'n groot werk
eigenlijk alles moest gebruiken dat je tegenkomt, niet alleen kalk en baksteen, ook
hele bergen marmer en graniet, veel meer materiaal dan ik kon overzien, alles wat
maar los en vast is, goed en kwaad door mekaar. Ik ging zitten om na te denken over
een plan, maar ik werd er balorig van en toen ik dorst kreeg van al dat stof om me
heen bracht de duivel me te drinken. Van die dag af ben ik met mijn werk niet
opgeschoten, ik dacht maar en ik dronk om het stof en ik werd geen bouwmeester,
maar bedelman. En toch, al ben ik nu oud, al krijg ik nog aldoor dorst, ik wil nog
altijd bouwen, of het materiaal dan slecht of goed is. Anders dan professor. Die denkt
niet aan bouwen, maar aan materialen en al wat hij doet is keuren wat goed is en wat
niet. Dat is het verschil. Maar hij krijgt net zo goed altijd dorst, dat moet wel als je
zoveel praat, en daarin lijken we weer op mekaar. Toch kan ik u wel zeggen dat ik
het niet eens met hem ben, geleerd of niet, ik vind hem toch maar net als een kind.
Dit was het eerste wat Aristus over die professor hoorde. Indien hij een krantelezer
was geweest had hij al eerder zijn faam vernomen, de grootste geleerde van de tijd,
hoewel nooit vermeld werd welke wetenschap hij beoefende. Wel wist men dat hij
een middeleeuwse naamgenoot had gehad, even beroemd, wiens werken nochtans
even onbekend waren gebleven.
Als ik het begrijp, merkte Aristus op, hebben jullie allebei dorst. De dorst, daar
kan ik van meepraten, is een heilige gave die de mensen altijd vooruit doet streven.
Nu is het wel waar dat het uit is met streven zodra de dorst gelest wordt, maar nu en
dan moet je voor de aanmoediging toch een druppel hebben.
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Juist, antwoordde Abuys, altijd met mate, anders raak je de kluts kwijt. Niet zoals
de pater bij wie ik vroeger wel te biecht ging, die hield zich 's morgens goed, 's avonds
niet, zoals ze van hem zongen:
Steeds met mate zuiver water
Drinkt de pater voor de metten,
Na de vesper en nog later
Kan hij vaten wijn verzetten.
Salve, pater, loof de wijn,
Zalig zal je zatheid zijn.

Na dit liedje, met onverwachte tenor gezongen, nam hij de uitnodiging, een druppel
voor de dorst te nemen, met genoegen aan, zij gingen arm aan arm. Het was juist de
professor die zij ontmoetten voor de hoge stoep, een man met de edele trek van de
bourgogneproever aan de mond, en nadat Abuys de heren aan elkaar had voorgesteld
bleek dat ook hij genegen was een druppel voor de dorst te proeven. Een breed
herenhuis was het, op de deftigste stand. In de vestibule al snoven de nieuwe vrienden
een aangename lucht in en toen zij in de Cordovaanse zaal zaten, met prachtig
goudleer behangen, sprak Aristus: Hoewel ik niet de bewoner ben van dit huis, alleen
maar de bezitter en passant, kunt ge mij beschouwen als gastheer. Geneert u niet
voor een druppel meer of minder, de kelders zijn voorzien van het beste dat mijn
bottelier heeft kunnen vinden en alle dorstigen zijn welkom.
Toen hij in de handen had geklapt verscheen Primus de bottelier, een man met
wangen als tulpappelen, die een boek aanbood waarin de dranken genummerd en
beschreven waren. Nauwelijks had professor Lollius het opengeslagen of hij sprong
op en vroeg stotterend: Is dit alles hier aanwezig? Dan is uw huis een museum,
mijnheer, een dionyseum, juist zoals ik mij van kindsbeen af gedroomd heb. Met dit
materiaal voorhanden, zo uitnemend geclassificeerd, ben ik bereid hier een cursus
te geven in de oenologie vulgo wijnkunde, en ik stel geen andere voorwaarde dan
een strikte selectie van de toehoorders, geen propjessnoepers en gemene maand- of
zondagspimpelaars, geen occasie- of gewoontedrinkers, maar de uitverkorenen met
intelligentie en begrip.
Daar ben ik het helemaal niet mee eens, zei Abuys. Als meneer
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zijn huis openstelt mag er geen verschil van stand zijn, geen voorrecht voor de
knappen en achterstelling voor de dommen. Want de dorstigheid is menselijk. En
als professor hier de grote lui wil binnenhalen ben ik ervoor ook een paar vrinden
van mij te roepen.
Nadat de professor had uitgelegd wat hij zich voornam te doceren, stelde Aristus
hem de barokke achterzaal ter beschikking en hij verzocht Abuys onder zijn vrienden
er zes te kiezen aan wier dorstigheid niet te twijfelen was, fatsoenlijke lieden
welteverstaan, die de maat wisten te betrachten, hoe groot die ook mocht zijn. Onder
leiding van de bottelier gingen zij dan de kelders en andere bewaarplaatsen
bezichtigen. Magistraal! riep de professor herhaaldelijk, soms zong of floot hij als
een verliefde voor de okshoofden Montrachet of Château du Pape, waarvan straaltjes
uit de kraan als topaas of karbonkel in het duister glansden, soms kreunde hij van
aandoening voor de bestofte gelederen muskaat en malvezij, dan weer slaakte hij
kreten van verrukking voor de rijen jenevers en araks, brandewijns en cognacs. In
zijn ongeduld wilde hij reeds nu van ieder merk de geschiedenis mededelen, de
kwaliteiten analyseren, gehalte, body en aroom, maar Aristus verzocht hem te wachten
tot hij waardiger toehoorders had en de zwijgende bottelier gaf slechts hier en daar
een vingerhoed te proeven. Braaf, zei Abuys dan, te veel is nooit goed, net zomin
als te weinig.
In de Cordovaanse zaal onderzochten zij de beginselen van het drankgebruik.
Professor Lollius, die de wijn aanhing en zijn uitspraken staafde op gezag van
deskundigen, beweerde dat de innerlijke waarde van de drank, als de machtigste
factor van het geluk, slechts begrepen kon worden door de ervaring van de meest
veredelde zintuigen. Geef een boer Chateau d'Yquem, gaf hij als voorbeeld, en hij
slikt het op dezelfde wijze als hij foezel slikt, het mysterie blijft hem verborgen. Men
mag geen paarlen voor de zwijnen werpen en wie deze stelling aanvaardt, moet inzien
dat de Schepper het beste voor een elite heeft bestemd.
Abuys, met een sierlijk glas klare voor zich, vond dit helemaal mis. Natuurlijk,
zei hij, zijn er altijd voorsten en achtersten, maar hoe kan professor bewijzen dat
Onze-Lieve-Heer hem onder de voorsten heeft gezet? Malligheid, geef ieder een
kans, laat maar drinken wie het nodig heeft, de jolige, de bedaarde, de zwartgallige,
de chagrijnige, de vrouwengek en de vechtersbaas,
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en als dan met de drank hun aard voor den dag komt weet je meteen wat je aan ze
hebt. Dat de drank geluk kan geven, al is het dan maar een dagje, daar ben ik het wel
mee eens, en daarom juist moeten we het een ieder gunnen. Er zitten er zo veel in
de misère dat ze het weleens vergeten mogen.
Hierop zeide Aristus, die uit een ouderwets fluitje parfaitamour proefde: De heren
hebben, meen ik, allebei een spijker op de kop geslagen. Ik beken dat ikzelf heb
geprobeerd iets te vergeten door middel van likeur en andere geestrijke vloeistoffen,
ze hebben mij ook vaak een illusie gegeven, maar altijd herrees de realiteit. Hoe dit
zij, ik geef de heren en degenen die zij hier binnenbrengen carte blanche, doet hier
wat u behaagt. Bestelt en het wordt u gebracht. Daarbij geef ik u de raad
luidruchtigheid te vermijden om andersdenkenden niet te kwetsen.
Reeds die avond waren alle lichten op in de grote barokke zaal, waar professor
Lollius een kleine maar uitgelezen schare verwelkomde, enkelen nog jong, de meesten
boven vijftig jaar. Hoewel geen van allen geheel nuchter was gekomen, eiste hij voor
de zekerheid dat zij voor de aanvang van ieder college een glas Margaux zouden
proeven, bij wijze van inleiding tot hogere merken die gedemonstreerd zouden
worden. Roken was hier verboden omdat, zeide hij, tabak zich wel verdroeg met
allemans drank, de geur der fijne wijnen echter beledigde. Voor een katheder,
omgeven van flessen en karaffen, besprak hij toen zijn cursus, waarin hij enige
betwiste passages in het vermaarde werk Ebrietatis Encomium van Bonifatius
Oinophilus zou ophelderen. Zijn assistent, met een blauw voorschoot aan, schonk
telkens gul de glazen vol wanneer hij op een tint of een aroom, op een zoet of een
zuur de aandacht gevestigd had. Na een uur, toen hij gelegenheid gaf vragen te stellen,
bleek dat verscheiden toehoorders onrustig waren geworden. Een zekere Endeman,
geletterde, gaf de mening te kennen dat meer dan twee liter bordeaux te zeer verkoelde
en verzekerde dat hij persoonlijk de voorkeur gaf aan jenever, extra oud, ter wille
van de bezieling. Een zekere Bijster, rechtsgeleerde, zeide dat hij het betoog met
belangstelling had gevolgd, maar hij was gewoon na negen uur alleen cognac te
gebruiken. De generaal Sulk, uitnemend sherrykenner, beriep zich op een oude
vriendschap voor de gastheer om zijn nieuwsgierigheid te bekennen naar een oloroso
die hij in het boek vermeld had gezien. Aan alle wensen werd voldaan, een
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ieder kreeg wat hij verlangde en toen de professor zijn lezing voortzette dronk nog
slechts een klein aantal uitverkorenen bordeaux. Nu en dan stak de bottelier het hoofd
binnen de deur om te kijken of iedereen tevreden was.
In de Cordovaanse zaal intussen, schaars verlicht door geciseleerde lampjes,
onderhield Abuys in een voorname stilte een zestal vrienden, oud van jaren, oud van
ondervinding, alle welgemoed. Twee van hen, de een met een dokglas
juffertje-in-het-groen, de ander met een manhattan cocktail, gaven elkaar raadseltjes
op, afgewisseld door eenvoudige liedjes, tweestemmig gezongen op bescheiden toon.
In een nis zat de oude Klappes te dutten, nu en dan ontwakend om een slok stout uit
een pot te nemen. Hij is ook meer dan tachtig, legde Abuys de bottelier uit, ze zeggen
dat stout het ware is voor de gezondheid, je hebt nooit last dat je niet slapen kan.
Maar het is zoals je zegt:
Drink als het dag is, zonder zorgen,
Heden zeker, wellicht morgen.

Maar weet wel wat je doet. Kijk die twee, die zitten te domineren, die weten nog niet
wat goed voor ze is. Ik heb het Plens al zo dikwijls gezegd, man, je kan niet tegen
brandewijn, dat maakt je maar aan het huilen, neem liever een zoetigheid, anisette
of persico. Je ziet het, de tranen lopen hem langs het gezicht. Net andersom met
Kardoe, die wordt brutaal van de brandewijn en dan maakt hij ruzie, hij moest toch
beter weten, een man met zo'n kaal hoofd.
En wanneer Abuys zweeg sprak Tutte. Dat was een merkwaardig man, niet alleen
om zijn lange baard. Hoewel thans eveneens een bescheiden bedelaar had hij gouden
dagen beleefd, hij was goed onderwezen en hij had veel gereisd. Ik hoef van geen
professor te leren, zei hij toen de bottelier hem zijn whisky bracht. De sterren en de
Griekse goden, de geschiedenis en de scheikunde, daar verklaar je niet alles mee.
Wat heb ik eraan of ik weet wanneer de likeur is uitgevonden, in Barcelona of in
Bologna? Ik zeg maar, wat is het wezen van de gist? Het lijkt ongelooflijk als je
erover nadenkt. Neem het sap of het aftreksel van een plant, van gerst, van suikerriet,
van druiven, wat je maar wil, het smaakt laf en je wordt er misselijk van. Laat het
betijen en er komt een klein dingetje in, uit de lucht of uit het nat zelf, wie zal
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het zeggen, een klein stofje dat je niet eens kan zien, ik noem het maar het stofje van
het leven. Dan gaat het gisten of bederven, of hoe je het uit wil leggen, en je nat
verandert, het krijgt vuur en ziel. Drink het en je bent een nieuw mens, je krijgt geloof
en hoop en kracht, je bent zondeloos zoals Adam in het paradijs, je bent een aartsengel
in de zaligheid. En dat alles door dat levensstofje, de gist. Dacht je dat er een geleerde
man is die je dat kan verklaren? Zeg gerust aan meneer Aristus dat ik alle dranken
goed vind, wijn, jenever, bier, om het even. Alleen is het jammer dat ik geen mede
in je boek gezien heb. Wil je een mens gelukkig maken, bij toverslag omslaan van
de suffigheid of de wanhoop naar de heerlijkheid, geef hem mede. Je kan het zelf
maken, kijk zo: je doet het wit van zes eieren in zowat veertig liter duinwater, of
bronwater, dat eiwit is omdat er iets van het beest in moet, daar kunnen we niet
buiten. Dan zestien pond zuivere honig. Doe daar de schillen van drie lemoenen bij,
dat geeft de reuk van een bruid of van de hemel. Kook het een uur lang, dan ben je
zeker dat het zuiver is. Je kan er nog een geurtje bijdoen, wat tijm of muskaatnoot,
en iets sterks, gember of zo. Maar dat kan je ook laten als je een eenvoudige smaak
hebt. Dan, luister goed, twee eetlepels gist. Het kan ook minder, maar met twee werk
je gauwer. Dan doe je het in een vaatje en je sluit goed af. Na twee maanden tap je
af in kruiken en die bewaar je in een koele kelder. Roep dan eens vijf van je vrinden
die iets verdragen kunnen, geef ze elk een maatje. Geef ze ook dadelijk een grote
stoel en kijk naar hun gezichten, hoe ze daar zitten, of Sint-Pieter heeft gezegd: ga
maar binnen. Ik houd me aanbevolen, Primus, maar in afwachting wil ik nu eens je
Old Tom proberen. Je kan wel merken dat de klok niet stilstaat, de heren van de
professor worden druk. Als ze gaan zingen is de echte aardigheid van de drank eraf,
dan wordt het gauw: doorlopen, heren, of naar huis op de handkar.
En hij had goed voorspeld, bij het aanbreken van de dag reden de meeste
toehoorders van de professor in vigilantes weg, terwijl de nederige vrienden fris en
fleurig hun dagtaak tegemoetgingen.
Het aantal gasten nam niet toe. Hoewel er zich nog velen aanmeldden keurde de
professor niet meer dan twintig stadgenoten, onder wie twee dames, waardig zijn les
te volgen, geen immorele, maar overtuigde drinkers. Abuys zijnerzijds kon niet meer
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vrienden vinden, behalve nu en dan een bekende, toevallig in de stad ontmoet. Het
standsverschil hield de bezoekers van vooren achterzaal streng gescheiden. Dit
verschil betrof geenszins de maatschappelijke stand, integendeel, menigmaal kon
men in de vestibule een der studenten zien, de generaal of de advocaat, in minzaam
gesprek met een der bedelaars. Het was de stand die ook te herkennen is in de wijze
waarop gestreefd wordt naar het genot des levens. Enerzijds stonden de verfijnden,
door elite aangeduid, die de keurigste bloem verlangden en, met geoefende zintuigen,
met ervaren verstand, er volgens vastgestelde regelen naar zochten. Anderzijds de
onbevangenen die ondanks een harde ondervinding iedere gave, hetzij kostbaar hetzij
gering, met kinderlijke vreugde aanvaardden, de mensen die niet vroegen waarom
God nu een dubbeltje dan een cent in hun hand liet vallen en zich evenmin verbaasden
dat de bottelier soms een fles bruine cognac Louis Philippe voor hen opentrok, soms
maar dun bier schonk. Zij namen met open hand niet alleen het middelmatige, maar
ook het goed en het kwaad zoals het gegeven werd en kenden daarom beter dan
anderen het onderscheid.
Aristus, die nooit meer dronk dan een glaasje likeur, zat dikwijls bij hen en luisterde
naar de gesprekken. Meneer heeft gelijk, zei Tutte dan, dat hij niet bij professor leert.
Het is niet hetzelfde of je over dronkenschap praat of dat je het aan je hoofd
ondervindt. En de dronkenschap, dat hoef ik u niet te zeggen want ik heb u nooit
onbekwaam gezien, krijg je niet alleen van veel wijn of een andere drank, je bent
ervoor geboren of niet. Je hebt mensen die dronken zijn van niets, niets dat je zien
kan meen ik, en andere die aan het zwaaien gaan alleen maar door een tere maag of
een suf hoofd. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt, het is net als met de koorts, je
ligt met je tanden te klepperen, je krijgt een poeiertje en het is zo over. Maar je kan
ook een andere koorts hebben, je leven lang, die heb je dan in het hart en daar helpt
niemendal tegen. Al drink je van de morgen tot de avond, je vergeet het toch niet.
Ik heb een man gekend, die een beetje op u leek, alleen was hij veel ouder, maar hij
had ook zo'n slim lachje op het gezicht. Toen hij jong was dronk hij behoorlijk, later
niet meer. De drank, het geluk, alles was hem onverschillig, hij wou ook niets
vergeten. Ach, zei die maar, als je echte dorst hebt is er niets aan te doen, die houd
je toch en je bent dag en nacht dronken van alles wat je ziet en hoort. Meneer weet
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best dat professor hem toch niet uit zal leggen wat dat is, al praat hij nog zoveel over
wijn zus of zo, over Bacchus en onsterflijk en wat niet al.
Maar ondanks de wederzijdse geringschatting raakten de professor, Abuys en
Tutte toch bevriend en, als gevolg daarvan, ook de keurders en de wettelozen van
de drank, de heren en de geringen. Het gebeurde op een avond dat die twee bij
vergissing de barokke zaal waren binnengegaan en keken en luisterden, en toen viel
Abuys de professor, die een der gevolgen van het drankgebruik verklaarde, in de
rede met de vraag waarom de heren eigenlijk dronken. Allen lachten, want het scheen
een zotte vraag, maar de professor sprak: Heren, onze vriend loopt de conclusie
waartoe ons onderzoek moet voeren ver vooruit. Ja, waarom, Abuys, waarom? Dat
is de grote vraag. We kunnen ettelijke redenen noemen en dan zijn we nog niet tot
de kern genaderd. Men drinkt om de vreugde of wel het genot in al hun verschijningen
te zoeken, om de droefgeestigheid te verdrijven, om de strijdlust aan te zetten, om
de gunst van Eros te winnen, om de stem van de onderdrukte gevoelens te bedaren,
om dromen te verwekken, om even zoveel redenen als er mensen zijn.
Dat is meer dan ik had kunnen bedenken, zei Abuys, maar dan ben ik het toch wel
een beetje eens met professor. Ik ben geen filosoof, ik had alleen maar gedacht dat
de heren het prettig vinden te leven en in de drank zit, zoals Tutte ons heeft uitgelegd,
de kiem van het leven. Als je alleen maar dorst hebt neem je water of limonade, voor
al het andere neem je drank.
Een gerucht van instemming steeg uit de aanwezigen op, begeleid door het klinken
van glazen, door wensen voor heil en gezondheid. En van die dag heerste er
broederschap tussen vooren achterzaal.
Waarom moest de harmonie, al werd zij dan maar aan een klein deel der
stadgenoten geschonken, verdreven worden? Leefde niet ieder van die heren en die
armen in het vertrouwen dat de drank, zonder vitten, zonder vragen, zonder kosten
zelfs, tot het eind hun deel zou blijven? Het was jammer dat na twee maanden van
vreugde en genot, van wijsheid en zang Aristus weer ongedurig werd.
Hij vroeg de bottelier: Is er geen drank die de dorst eens voor al kan lessen? Primus dacht na. Hij was een koffiedrinker van aanleg en verkiezing en hij wist dat
men ook naar koffie iedere
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dag opnieuw verlangt. Ja meneer, zei hij, ik heb wel gelezen van hippocras en nectar,
maar of je daar met één keer genoeg van krijgt is de vraag. Het is ook niet voor
gewone mensen. Meneer dacht zeker aan iets dat niet voorbijgaat. Voor zover ik
weet hebben we dat niet voorhanden. We kunnen het eens proberen met die mede,
die zal nu wel rijp zijn. - Goed, zei Aristus, geef ze dat en niet zuinig. De zon gaat
op, de zon gaat onder, ik moet ook weer verder.
De bottelier had mede bereid volgens Tuttes voorschrift en een hoeveelheid
driemaal meer dan aangegeven. Op een namiddag, toen de zon rood door de ruitjes
scheen, lagen er in de goudleerzaal op voetstukken van ivoor en paarlmoer drie
fustjes, net in de was gewreven, en aan de wanden stonden leunstoelen met hoge
ruggen en kussens. Toen al de bezoekers gekomen waren, de hoge en de lage, nodigde
Aristus hen in die zaal. Tutte, die het al geroken had, aaide ieder fust om beurten. Er
heerste een stilte van eerbied terwijl de bottelier tinnen maatjes tot de rand voltapte
en twee kelderknechts voorzichtig dienden. Tutte had het eerst zijn maatje leeg, liet
nog eens vullen, knikte en schouwde toe. Hier en daar werd een heilige naam
gefluisterd, een zucht geslaakt. Van de rij afgingen de drinkers op hun stoelen zitten,
de een langzaam en statig, de ander met een plof. Het duurde maar een minuut of
wat voor de ogen sloten en een glans van rust over de gezichten spreidde. Zij lagen
allen te luisteren naar muziek in de verte, sommigen met gevouwen handen.
Helder klonk toen Aristus' stem: Haal wagens, breng ze thuis. Ze hebben lang
tevergeefs gedronken, maar ze hebben nu genoeg aan hun dionysische vervoering
om ook morgen nog te leven. Sluit het huis dan, Primus. De stakkers hebben wel
niet gedaan wat Adam deed, maar ik heb morgen een andere taak.
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X
Ofschoon menigeen, die hem weleens ontmoet had, zich aanename ogenblikken kon
herinneren in zijn aanwezigheid doorgebracht, ogenblikken waarop dierbare wensen
bijna waren vervuld, werd er weinig goeds gesproken van Aristus. Hij zal niet ouder
dan vijfentwintig jaar geweest zijn toen hij de faam van vele ondeugden had. Men
noemde hem een verkwister van schatten gelds, waarvan niemand de herkomst wist,
een nietsnut die niet geleerd had zekere onbetwiste gaven voordelig aan te wenden,
een lichtzinnige deugniet die spotte met de beginselen der samenleving en wiens
voorbeeld helaas zowel jongelieden als bedaagden van zwak karakter op dwaalwegen
had verleid, een bandeloze die zich aan geen wet of orde hield. Wie streng oordeelde
noemde hem bovendien een bedrieger, omdat hij herhaaldelijk zijn identiteit onder
een valse naam verborg, hetgeen slechts op oneerzame bedoelingen kon wijzen. Deze
faam nu werd verergerd toen personen, die verklaarden hem goed te kennen, hem
morgen en middag, met zijn rosse krullen en zijn dromerige blik, op het balkon zagen
staan van een huis in de Saffolaan dat in de stad een kwaad gerucht had gekregen.
Al scheen of veinsde hij dan de voorbijganger, die hem groette, niet te herkennen,
deze durfde te zweren dat hij niemand anders dan Aristus was. Er waren er echter
ook die het betwijfelden en hem, hoewel een onmogelijk individu, niet in staat achtten
zich af te geven met een man wiens handelingen, kortweg zedeloos genoemd, in
menig gezin onmin en schandaal verwekten.
Dat was een jonge man van smaakvolle stijl, die volgens het bordje aan zijn deur
J. Siderates heette en het beroep van kosmetist beoefende. In de voorname dagbladen
had een advertentie gestaan zo opzienbarend dat ook de politie haar had opgemerkt
en zij had er een onderzoek naar ingesteld, dat haar echter in zake zedelijkheid
volkomen bevredigd had. Alle vrouwen, stond er te lezen, die naar geluk en
schoonheid verlangden, konden zich zonder schroom tot J. Siderates wenden, op het
aangegeven adres, waar zij voldoening zouden vinden met een minimum
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van kunstmiddelen. Slechts diegenen behoorden zich aan te melden wier uiterlijk
reeds een mate van schoonheid bezat, welke de verwachting wettigde dat zij voor
volmaking vatbaar was, slechts diegenen ook wier deugden hun recht gaven op geluk.
Een boosaardige verlokking was het, want welke vrouw, hoe schoon en gelukkig
ook, wenst niet nog meer schoonheid en geluk.
In de ontvangzaal, kostbaar met spiegels maar overigens eenvoudig gemeubeld,
zeide J. Siderates tot zijn eerste assistente juffrouw Monica: Onze behandeling, die
niet anders dan de stijl beoogt, is zo natuurlijk dat het niet nodig was de trompet te
steken, maar sommige vrouwen zijn langzaam omdat zij geen vertrouwen hebben in
het geluk en meer dan een halfjaar heb ik voor dit experiment niet beschikbaar. Laat
juffrouw Adrienne geen fluweel en zijde of andere stof samen draperen, laat juffrouw
Alette de flacons in de parfumkast goed afsluiten, anders mengen zich de geuren, en
verzoek juffrouw Kaatje met de kleurzalven de uiterste keurigheid te betrachten. Ik
ontvang vandaag maar één cliënt, de eerste die komt, houd u zich met de andere
bezig, ontdoe ze van hun overtolligheden.
De eerste cliënt die in zijn salet werd binnengelaten was een rijzige, welgebouwde,
maar opzichtig en begriploos geklede dame. Met een buiging en zonder woorden
wees Siderates haar zich te plaatsen voor een spiegel, die haar van kapsel tot schoeisel
toonde, hij wees haar zich om te keren en hij beschouwde haar, zonder te spreken,
tien minuten. Toen spreidde hij een doek van oudblauw brokaat, passend bij haar
blankheid, over de divan uit, verzocht haar te gaan zitten en zeide: Mevrouw, ik zie
dat u getrouwd is, ik vermoed in het vijfde of zesde jaar, wees zo goed mij
bijzonderheden op te geven over uw huiselijke omstandigheden.
Welke bijzonderheden hij wenste hoefde hij niet te zeggen, want dadelijk na een
diepe zucht begon zij te spreken, eerst met triestige berusting, dan met klachten die
allengs veranderden in verontwaardigde verwijten over onrecht in het huwelijk
ondervonden. Een tijdlang sprak zij, gedurende welke hij haar enige keren thee en
pralines aanbood. Zij had een kleurtje en diep zuchtte zij weer na zo veel bekentenis
toen Siderates sprak: U weet, Gloriane, - zo noem ik u, want dat is de naam die bij
u past - u weet, dat men weleens tracht de ideale vormen van het
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lichaam af te meten volgens vastgestelde regelen, waartoe men bijvoorbeeld de lengte
van de hand als maatstaf neemt, om de verhoudingen van de andere delen te bepalen.
Deze methode kan gebruikt worden voor ledepoppen, voor natuurgewrochten deugt
ze niet. Iedereen kan zonder te meten zien dat u met veel schoonheid geboren is,
alleen de omstandigheden hebben die enigszins vervormd, maar gelukkig niet
onherstelbaar. Wat de kleine fouten van uw uiterlijk betreft een ietsje matheid van
de huid, een verkeerde houding van het middel, vermoedelijk enige sproetigheid aan
de schouders, dat zijn kleinigheden die mijn assistent behandelen zal. Laat ik u
intussen wijzen op een gewoonte, waarvan u zich onmiddellijk moet ontdoen. U
knijpt de oogleden toe, met als gevolg een samentrekking van de wenkbrauwen.
Jammer, want het gave blauw van uw oogleden wordt verborgen en er ontstaan
rimpeltjes, die een uitdrukking van ontevredenheid geven. Waarover is u ontevreden?
Hoe komt u aan de vermoeienis in de gedachten? Daarvan moet de oorzaak verdreven
worden, en waar die te zoeken is heeft u duidelijk genoeg gezegd. Een gelukkig
huwelijk, Gloriane, is een grote zegen. Een onbevredigend of een vervelend huwelijk
daarentegen is een beproeving, een tredmolen voor de ziel. Het is vergeefse moeite
door praten met uw man tot een vergelijk te komen, het voornaamste is dat u niet
van hem houdt, misschien hij ook niet van u, en met praten kan u Gods zegen niet
afdwingen. Als u voortgaat u tot de zilveren bruiloft te laten binden, terwijl u al die
tijd met wrok, verwijt en wantrouwen naar uw man kijkt, wordt het tegendeel van
geluk uw lot en in plaats van schoonheid krijgt u de trekken van het chagrijn op het
gezicht, die op den duur door geen crème of email te verbergen zijn. Kortom, zoals
meer dan de helft van mijn cliënten, moet ik ook u een lichte operatie aanbevelen,
zeg uw man vaarwel, de dag dat u het doet herneemt uw gestalte de statigheid die
de natuur u gegeven heeft en uw ogen hebben een nieuw licht. Dat licht, Gloriane,
zal velen aantrekken, als de hemel wil ook de man die voor u bestemd is. Laat
nadenken achterwege, want u is het al met mij eens. Nu zullen wij zien wat er tegen
de sproetigheid te doen is, maar aangezien u daarvoor de schouders moet ontbloten
is dit de taak van juffrouw Alette.
Hij drukte op de schel, de assistent verscheen en geleidde mevrouw naar een
kabinet. Sideraat ging op het balkon staan
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om te kijken naar een rijtuig waar een nieuwe cliënt uitstapte. Daarna zette hij zich
aan de tafel om dit geval te overdenken. Het knipperen van de scherpziende ogen,
zeide hij bij zichzelf, wijst op behaagzucht in gevorderde staat van onbevredigdheid.
En hij schreef: Voor Gloriane, een glans van ingetogenheid, gentiaanblauwe zijde,
enig verguldsel, groot sieraad, gesp chrysoliet, collier barnsteen, odeur verveine of
nuit de Damasc naar keuze, let op houding, lage hakken, en hierbij voegde hij,
betamelijkheidshalve in geheimschrift, een richtsnoer voor de massage. Hij schelde
nogmaals en overhandigde het voorschrift.
Gedurende de tijd dat hij wachtte, nu en dan op het balkon staande om naar de
komenden en gaanden te kijken, ondergingen in de verschillende kabinetten cliënten
een voorbereidende behandeling, die zijn aanwezigheid niet vereiste omdat hij er
algemene regelen voor had verstrekt. Het was al laat in de namiddag toen juffrouw
Alette hem verzocht naar mevrouw Gloriane te komen zien. Een fiere gestalte, groots
van lijn en in diepe tinten blauw, stond in de ontvangzaal voor de spiegel en haar
wijd geopende ogen schitterden hem als briljanten tegen. De herschepping van uw
uiterlijk, mevrouw, zeide Siderates, heeft u te danken, niet aan de behandeling of
aan de japon, maar aan een kleine verandering in uw hoofd. - Ik weet het al,
antwoordde zij met een blos van vreugde, het is uit met het suffe leven, ik ga
regelrecht naar een advocaat en morgen ben ik vrij. In haar geestdrift omhelsde zij
hem, waarop hij de assistenten verzocht te constateren dat het in hun bijzijn was
gebeurd.
Een maand later, nadat hij op reis was geweest, had hij het geval Gloriane vergeten
en op de verontwaardigde brieven van haar echtgenoot, die hij bij zijn terugkeer
vond, brieven waarin het hem geweten werd dat zij het huis verlaten had, sloeg hij
geen acht. Hij behandelde nu een gezette dame die hij wegens haar spraakzaamheid
Eulalie had genoemd en aangezien zij hem een moeilijk geval scheen, besloot hij
haar tegelijk met een zekere Priscilla te laten komen, een dame van enigszins
gevorderde leeftijd, van wie hij zich bijzonder succes voorstelde.
Zij zaten naast elkaar op de divan toen hij hen toesprak. Het is duidelijk, zeide hij,
de dames lijden aan een verouderd gebrek aan schoonheid en geluk, maar als u
meewerkt kunnen wij daar binnen een week in voorzien. De voorovergebogen
schouders, de houding van de kin, de uitstekende en droge onderlip, de
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kromming van de bovenrug, de diepe holten aan het sleutelbeen, u moet beseffen
dat u die aan uzelf heeft te wijten, zowel u als u. Dat de dames zich verongelijkt
voelen door familie en kennissen, ik geef toe dat daar reden voor is, wij weten dat
de superioriteit dikwijls niet erkend wordt. En het spreekt vanzelf dat de verongelijkte
zich dan wil schadeloosstellen. Maar de dames hebben daartoe verkeerde middelen
gekozen. Onderzoek eens uw hart, beken uzelf wat u het liefst zou wensen en vraag
u dan af, Eulalie, of u dat door veel praten kan bereiken, en u, Priscilla, of uw
gewoonte, om van iedereen de waarheid rond te vertellen, u kan helpen bij de
vervulling van uw wensen. Bij u is het de drang tot praten die de kaakspieren heeft
verslapt en daarmee de wil om diepere begeerte te bevredigen. Bij u is het de behoefte,
om van iedereen precies te vertellen wat hij gedaan heeft, die de vermagering heeft
voortgebracht en u weet, Priscilla, dat al te grote magerheid niet bemind is. Priscilla
moet zich een andere behoefte scheppen, hetzij aan sport, hetzij aan snoepgoed of
welke liefhebberij ook, en straks moet u in het kabinet die japon met stippeltjes
uitdoen, dan krijgt u er een die uw vormen recht doet wedervaren. Nadat wij dan een
kleinigheid aan u gewijzigd hebben, zal u zien dat de verplaatste energie u gauw in
staat stelt uw betere wensen te vervullen. Eulalie moet onmiddellijk afstand doen
van dat ouderwets korset, dan heeft de keel gelegenheid te zakken, de stembanden
krijgen ruimte en buigzaamheid en u zal zingen in plaats van praten. Met uw zang
ontstaan nieuwe behoeften en nieuwe wegen tot geluk.
Toen Siderates, voor hij uitging, in de ontvangzaal kwam kijken, zat Priscilla,
gefriseerd, met een japon van purper taffetas en goudleren laarsjes aan, op de canapé
een schaaltje ijs te snoepen, zij knipoogde en zij zeide dat zij heel goed wist wat zij
nu wilde. Eulalie, in het paarlgrijs gekleed, was veel slanker geworden, zij hield de
hals bevallig schuin en neuriede al een toonladdertje.
Gedurende Siderates' afwezigheid, toen hij weer op reis was, had juffrouw Monica
het behalve door werkzaamheden druk door correspondentie en door bezoekers die
inlichtingen wensten. De vader van Eulalie maakte het haar zeer lastig, met de
klachten dat zijn dochter het zich in het hoofd had gezet dat zij zangeres wilde worden
en bovendien de drang had gekregen naar luxueuze kleding, hetgeen hij niet betalen
kon. De broeder van Priscilla wenste opheldering waarom zij veranderd was,
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zeer tot zijn ongerief. Vroeger, zeide hij, sprak zij alleen maar kwaad en men wist
wat men aan haar had, nu echter was zij onderhevig aan de zonderlingste grillen van
snoepzucht, aan roekeloze kooplust en aan de ondragelijke hebbelijkheid zich op te
sieren. Dat zij er knapper uitzag gaf hij toe, maar dat noemde hij geen voordeel. Het
was een schande, zeide hij ook, dat de specialist door zijn raad onrust stookte in een
ordelijk huishouden.
Toen Siderates terugkeerde zat Gloriane op hem te wachten, die hem wilde
raadplegen. Zij zag er verjongd uit, haar wangen hadden de blos van de rozeknop en
haar ogen glansden van kinderlijk vertrouwen. Zij was van haar man bevrijd en zij
vroeg: Wat nu? Daarover spraken zij een hele middag, Sideraat alle mogelijkheden
onderzoekend waarin zij bevrediging kon vinden voor de dorst naar geluk. Hoewel
zij nog veel van de liefde verwachtte, wist zij niet zeker of zij zich nogmaals kon
verbinden, daarvoor behaagde geen der mannen, die haar reeds een aanzoek hadden
gedaan, haar voldoende. Waarom, vroeg hij, zou u een verbintenis sluiten waar nog
niets verbonden is? Wacht tot u verbonden wordt en verbindt u dan. - Maar, vroeg
zij, als nu de ene kant verbonden wordt en de andere wil nog niet, wat dan? - Dat is
duidelijk, Gloriane, dan is er nog geen verbintenis. - Dit begreep zij en zij knikte en
zij nodigde hem uit die avond bij haar op de thee te komen.
Met dergelijke vragen betreffende de voltooiing van het geluk kwamen ook Eulalie
en Priscilla en nadat hij ook voor hen een gepaste weg had gewezen, nodigden ook
zij hem uit, de ene voor een wandeling in de zachte zomeravond wanneer zij voor
hem zingen zou, de andere om van een taart te proeven in een vermaarde confiserie.
Hoewel vooral Gloriane, die iedere dag kwam omdat zij nog aarzelde op haar
nieuwe weg, zo veel van zijn tijd vergde dat hij aan nieuwe cliënten niet voldoende
aandacht kon besteden, getuigden alle hun grote tevredenheid en dank. De dames,
die zich volgens zijn voorschrift aan de zorgen der assistenten hadden toevertrouwd,
kregen alle in korte tijd een bloeiend voorkomen, de kleuren van de vreugde, de
vormen van de gratie, en bovendien door het volgen van zijn raad, op het gezicht die
schone glans van de bevrijding. Tot de uiterlijke verandering droegen de kleding, de
sieraden, de zeldzame reukwerken bij,
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hier te lande nog niet bekend, en welker prijs nimmer werd genoemd. Het voornaamste
echter was een vonk die ontstoken was en een gloed verwekte, waarin de wereld
nieuw voor hen verscheen, zodat zij zich ook op een nieuwe wijze gedragen moesten,
tot verbazing van familie en bekenden. Wel gaven allen de voorkeur aan zijn
persoonlijke behandeling, maar dit was vaak niet mogelijk, omdat hij herhaaldelijk
op reis moest.
Minstens eenmaal in de maand werd in de dagbladen aangekondigd dat Siderates
afwezig was. Er waren mensen in de stad die, dit lezende, zeiden: Gelukkig, bleef
hij maar weg, maar dat waren zonder uitzondering echtgenoten of vaders met een
onaangenaam karakter, die zich beklaagden over beuzelingen, die de zucht van hun
vrouwen of dochters naar levensgeluk niet begrepen en lichtzinnig noemden. Het is
waar dat er in sommige gevallen enige reden was voor die ontstemdheid, gevallen
namelijk, waarin huiselijke omstandigheden zo grondig gewijzigd werden dat men
er advocaten en documenten bij nodig had. Maar, zoals meer gebeurt, van de grieven
hoorde men wel, van de verheugenis niet, en toch zag men met nog minstens een
dozijn cliënten, dames die het voorrecht hadden van Siderates' bijzondere zorg, dat
er door zijn behandeling in de huiselijke omstandigheden een gelukkige wending
plaatsvond. Hiervan mogen vooral vermeld worden de gevallen Martha en Madelon.
Mevrouw Martha was een kleine, bescheiden dame, zoals een begijntje gekleed
in grijs met een wit kraagje, met glad gekamd haar en een glimmend voorhoofd. Zij
kon met moeite aanduiden wat haar ontbrak, maar Siderates zag bij intuïtie dat haar
grootst geluk zou zijn de tevredenheid van haar man te winnen. Mooi hoeft men
immers niet te zijn, zeide zij, daar zit het geluk niet in, het enige wat ik zou willen
is dat ik alles mag doen voor zijn genoegen. Maar hij is nooit tevreden, wat of ik ook
doe, en hij gaat alle avonden uit.
Mevrouw, zeide Sideraat, men kan nooit te veel doen voor het welzijn van iemand
die men bemint. Maar u is eenzijdig in al uw doen. Waarom houdt u de kamers
ordelijk en proper, de kleren van uw man vrij van stof en scheuren ? Waarom klopt
uw huishoudboekje en geeft u stipt de overgehouden guldens terug ? Juist, omdat u
voor de welvaart van uw man wil zorgen. Maar u vergeet dat er nog iets anders is
dan welvaart. Als uw man naar kantoor wil gaan en hij vindt zijn jas zonder knopen,
als hij een
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uur moet wachten voor de tafel is gedekt en als hij meer te betalen krijgt dan hij had
vastgesteld, zal hij misschien enige ontevredenheid laten blijken. U heeft intussen
tijd gekregen, die anders besteed zou zijn aan orde en stiptheid en die tijd heeft u in
staat gesteld uw uiterlijk te versieren. Het was onderschatting van uw man, te menen
dat hij alleen op zijn eigen kleren let, u vergat dat hij ook de hogere behoefte aan
schoonheid heeft. Vertrouw u toe aan de zorgen van mijn assistent en laat gerust die
grijze japon met kraagje hier achter.
Mevrouw Martha verliet het huis in het rood, gepoederd, met gepenseelde
wenkbrauwen, oorbellen en golvend haar, met wiegelende gang op hoge hakken. En
een week later ontving Siderates een brief waarin zij schreef dat haar man en zij hem
niet genoeg konden danken.
Een dergelijk succes had hij met mevrouw Madelon, ook zij een altruïst, die voor
iedereen duizend zorgen had en nochtans door haar man niet gewaardeerd scheen.
Mijn man heeft genoeg van me, zeide ze en het was vreemd dat zij daarbij lachte, ik
begrijp het best, ik ben ook zo lelijk.
En ook deze mening vond Siderates vreemd, want toen zij binnentrad was hij
getroffen door haar gelijkenis met de Vergulde Maagd van Amiens, alleen was de
mond veel breder door de lach. En uit hetgeen zij lachend vertelde, soms giechelend
zoals een schoolmeisje, kreeg hij een inzicht in de goedhartigheid van haar aard,
waardoor zij jegens een ieder die zij kende de gewoonte had van helpen en geven
en, daar zij haar man als haar deelgenoot beschouwde, verwachtte zij die gewoonte
ook van hem, die echter, hoewel niet minder goedhartig, nooit zijn eigen belang
vergat. Hij ergert zich over mij, giechelde zij alsof zij er pret over had, en het is toch
heus mijn schuld niet dat ik lelijk ben.
Siderates verzocht haar een handspiegel voor het gezicht te houden en drukte
voorzichtig de mondhoeken naar elkaar, zodat in het midden de bovenlip steeg, de
onderlip daalde en haar mond de vorm voor fluiten kreeg. Houd uw mond voortaan
zo, zeide hij, dan is u nog mooier, zelfs uw man zal dat zien. En als u het niet laten
kan te lachen, lach dan vooral niet met de mond, maar inwendig, dat zal aan uw
gezicht de uitdrukking geven die bij u hoort. Het is maar een kleinigheid, Madeion,
de enige behandeling die u nodig heeft. Vergeet ook nooit dat u door al dat lachen
afschuwelijke groeven aan de wangen krijgt.
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Van deze dame had Sideraat meer genoegen dan hij had gehoopt. Ofschoon er in dit
huis geen heren ontvangen werden, wist haar man tot hem door te dringen, die hem
hartelijk de hand schudde, duizend gulden op zijn tafel legde en zeide: Dat vervloekte
lachen, mijnheer, daar heeft u me eindelijk van verlost. Mijn vrouw is een juweel,
maar dat imbeciele lachen heeft me het leven vergald. En nu, ze is niet meer aan het
lachen te maken, al vertel ik nog zo veel aardigheden. - Laat uw vrouw het niet
overdrijven, antwoordde Siderates. Wees zo goed haar dit geld te overhandigen en
laat zij er iets voor bedenken dat haar nu en dan een glimlach geeft.
Het is mogelijk dat hij op den duur een gunstige naam gekregen had indien de
goede indrukken die men hier en daar van hem kreeg niet overschaduwd werden
door het geval ener bekende schoonheid, dat hem in opspraak bracht, te meer
misschien omdat daarna de inrichting in de Saffolaan gesloten werd. Mevrouw
Rosamonde behoefde waarlijk geen bijstand om schoner te worden dan zij was, en
wat geluk betreft, zij bekende toen zij kwam dat het haar onverschillig was. Op
Siderates' vraag wat zij dan eigenlijk van hem wenste, antwoordde zij: Niets, ik wou
u alleen maar zien, weten wie u bent. Ja, kijk mij maar kritisch aan, een gebrek zal
u aan mijn voorkomen niet ontdekken. Ik weet wel dat ik een gebrek van het karakter
heb, gelukkig één maar, maar zo groot dat u er toch niets aan kan doen. Ik ben een
egoïst, daar dan, u mag het wel weten. En als u mij daarmee helpen kòn, ja dan, maar
ik mag er niet eens aan denken. Ach, waarom ook, het egoïsme heeft me nooit kwaad
gedaan, het is ook maar een conventie het te veroordelen, vindt u niet?
Sideraat stond op, verzocht haar zich voor de spiegel te plaatsen en zeide:
Duizenden keren heeft u zich in de spiegel beschouwd en u heeft niet ontdekt dat
uw gezicht scheef is. Een gebrek noem ik dat niet, integendeel, met een feilloze
symmetrie zou u niet meer dan een kristal zijn. Trouwens, u heeft dit gemeen met
de Venus van Milo. En die gelijkenis heeft u ook in het linkerbeen, wees zo goed
uw rok tot de knie op te houden, zie zelf, dit been is drie millimeter langer dan het
rechter, net als van die Venus, daarom is uw figuur in staande houding enige graden
uit het lood.
Mevrouw Rosamonde was bleek geworden terwijl zij staarde
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naar haar been. Is daar niets aan te doen? vroeg zij met verslagenheid in de stem.
Het is onnodig, antwoordde hij, even onnodig als het is iets te veranderen aan uw
egoïsme. Aan een beeld zo schoon als u mag men niet raken.
Hij stond op het punt op de schel te drukken toen zij voor hem op de knieën viel
en hem met gevouwen handen smeekte haar te helpen, tranen vloeiden van haar
wangen en zij zeide dat zij nog nooit geknield had, maar het deed haar nu al goed.
Siderates nu had het zwak dat hij geen tranen kon zien zonder de neiging te helpen.
Hij plaatste haar weer op de divan en hij dacht na. Het spijt mij, zeide hij eindelijk,
morgen moet ik op reis. Zij schrok, maar haar gezicht begon te stralen en met een
juichtoon zeide zij: Neem mij dan mee, ik zal heus heel bescheiden zijn.
Maar kalm antwoordde hij: Rosamonde, weet u wat u van mij vraagt? Een stuk
van mijn ziel zou ik moeten geven om u van het egoïsme af te helpen. Bedenk, ik
ben uw echtgenoot niet. - En zij vouwde weer de handen, zij smeekte weer: Niet
alleen een stuk maar, geef mij je hele ziel, het is om mij te helpen.
En dit was de reden dat er een groot schandaal in de stad ontstond toen men vernam
dat mevrouw Rosamonde met die kosmetist op reis was gegaan. Men oordeelde hard,
zonder te bedenken dat geen lichtzinnigheid de drijfveer was, maar een weldaad.
Ook de naam van Aristus kwam weer ter sprake door de hardnekkige geruchten van
zijn omgang met die zedeloze man. Hoe kon men ook weten dat het hem uit louter
nieuwsgierigheid ditmaal alleen te doen was geweest om de werkingen van de aardse
Venus waar te nemen? Vele dames waren er die zuchtten toen een advertentie de
sluiting berichtte van dat huis in de Saffolaan.
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XI
Hoe kwam het dat Aristus, die nooit iets gevraagd had of verwacht, integendeel, zijn
gaven kwistig had rondgedeeld, nog in de fleur der jeugd in zijn binnenste een bitter
iets gewaarwerd, al was het dan gering? Aan zijn tijdgenoten was het niet te wijten.
Zij waren hem altijd op hun zondags met welgevallen tegemoetgetreden, onbevangen
en openhartig, dikwijls belangeloos, dikwijls met genegenheid, en wat hun oordeel
over hem ook mocht zijn, zij hadden hem nooit enig letsel of kwaad berokkend. Het
is waar dat hij zijnerzijds er velen tegen was gekomen aan wie hij weinig
aantrekkelijks had gevonden, maar dat waren voorbijgangers geweest die hij slechts
even had aangezien en zij hadden in de herinnering nauwelijks een spoortje van een
flauwe smaak gelaten. Even velen gewis had hij er ontmoet die hem behaagd hadden
door iets zoets in hun wezen en al hadden zij hem niets geschonken dat hem had
verrijkt, zij hadden hem toch een ogenblik bekoord, zoals de bloem die men aan de
weg ziet staan. Wat er van hem gezegd werd, kwaad of goed gerucht, was een wolkje
stof dat hij achter zich liet en daar hij tot dusver niet had omgekeken had hij het niet
opgemerkt. Misschien had hij aan sommigen al te veel geschonken, aan enkelen zelfs
een deeltje van zijn ziel, maar hij was zo rijk geboren dat een klein verlies hem niet
kon deren. Het vijfde lustrum van zijn leven had hij pas overschreden en men weet,
dat er juist in dit tijdperk voor mensen zoals hij, door alle planeten gunstig aangezien,
een ogenblik komt waarop Saturnus meer dan de andere zijn invloed doet gelden en
dat dan de worm, die aan alle leven knaagt, gedijen kan.
Aristus bemerkte zelf de eerste verschijnselen van het spleen. Op zijn gang, nu
eens vlug, dan weer langzaam, al naar de stemming dreef, had hij nooit acht geslagen
en nu viel het hem soms op dat hij trager dan de voorbijgangers liep. Hoewel hij
nooit een lustig eter of drinker was geweest, immers geschapen met een lichaam te
klein voor zijn ziel, had hij toch van alle spijs en drank de waarde wel gekend, en
nu was het hem onverschillig of hem
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haring of rijst met krenten werd voorgezet, karnemelk of bier. Wanneer hij zich
kleedde lette hij niet meer op kleur of patroon van het pak, maar hij nam wat voor
zijn hand hing en het scheen een toeval dat hij dan juist een oud en asgrauw pak nam.
Hij, wiens kleding door haar behoorlijkheid nooit de aandacht had getrokken, liep
nu met kreukels zonder zich daaraan te storen. Wanneer iemand hem aansprak bleek
terstond dat het hem verveelde, want hij antwoordde kort, met een gezicht of hij iets
anders dan de spreker zag. De omgang vermeed hij ook, hij ging door stille buurten,
meest tussen avond- en ochtendschemer.
Ofschoon hij steeds in gedachten liep bleef hij soms staan alsof hij wakker werd,
keek van een huis alle vensters aan en vroeg zichzelf verbaasd wat zijn schreden
hierheen had geleid, wat hem juist hier had doen stilstaan. Dan hoorde hij de stem
van dat bitter ietsje in zijn hart die zeide dat iemand, die al zo lang had geleefd, meer
verleden dan toekomst had en dus meer in de herinnering dwaalde. Dit, de herinnering,
was voor een jonge man het ergste verschijnsel van het spleen. En bij Aristus
openbaarde het zich bijzonder heftig omdat hij zich erin verlustigde met vele vragen,
hoe het ook weer was, of het niet anders had kunnen gaan als het niet zus of zo
geweest was. Zo stond en keek hij naar een venster met een wit gordijn waar eens
een zekere Rika had geslapen, een meisje met een piano, hij wist nog iets van haar
schouders, van het waas voor haar ogen. Zo stond hij, hier in een stomme straat, daar
onder een verlichte boomtak, te kijken naar het venster waar eens een kleine blonde
woonde, voor een venster waar hij eens met vrienden had gezongen, hij zag de tijd
terug en hij zuchtte, met de vraag waarom de herinnering het hem lastig maakte.
Waarom? Wat was Rika, wat waren blonde en vrienden meer dan de bladeren van
het vorig jaar?
Herinnering onderscheidt zich hierdoor van toekomstbeelden, dat zij tiert in een
ledig hart en wie eens door het spleen bezocht werd, kent die ledigheid. Nu mag de
ledigheid een begerenswaardige toestand zijn voor hem die met de gaven des levens
heeft afgedaan, voor de jonkman evenwel is zij een kwaal die om remedie vraagt.
En gelukkig bestaat die ook, want volgens een oude wijsheid kan er geen volheid
zijn waar niet eerst ledigheid is geweest.
En dit ondervond Aristus ook toen zijn kwaal haar dieptepunt bereikt had, toen
hij zich zonder eten overzat gevoelde en de
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gedachte aan mensen hem naar het einde deed verlangen. Hij werd terstond gewaar
dat een nieuw gevoel zijn hart begon te vullen, hij herkende het omdat hij erover
gelezen had en hoewel hij het altijd had veroordeeld, liet hij het zonder verzet in zich
binnenvloeien. Ontferming, barmhartigheid, dacht hij, geen sterveling heeft het recht
dat te voelen, maar ik mag geen gave weigeren en het doet mij goed.
Het was een stille zomernacht, de torenklok had twaalf geslagen, er ging op de
gracht alleen nog maar een hond, een schaduw of een rat. Daar zag hij aan de andere
zijde van de lantaarn twee gestalten naderen waar hij van schrok en staan bleef. De
ene was krom, met gebogen benen en een gezicht dat in zijn borst geplaatst scheen,
de andere had een hobbelgang, nu met een schok zijwaarts omhoog, dan bij het geluid
van een stok op de stenen langzaam aan de andere zijde omlaag. Zij ontwaarden hem,
zij stonden stil. Toen hoorde hij achter zich falsetto-stemmetjes en omkijkend zag
hij bij zijn knieën twee hoofden en kinderhandjes tot hem opgeheven. Ach meneer,
zei het ene mannetje, alsjeblieft, we hebben de hele dag nog niet gegeten. We zijn
met ons zessen, in de steek gelaten van het paardenspel en overdag durven we niet
op straat, niet pleizierig als iedereen om je lacht en we zijn toch niet mal.
Aristus kon nog niet spreken, maar toen hij bukte en van beiden een kleine hand
in de zijne nam begon hij opeens te gloeien van schaamte en genot te zamen en zacht
klonk zijn stem: Ik ben ook maar een gril van de natuur. Koop wat er nodig is, morgen
kom ik jullie halen en dan kunnen we ook bij daglicht buitenkomen.
Dankje, meneer, zei de andere, maar waarom zeg je gril? Als je maar van wonderen
sprak, maar een gril te zijn, dat is beroerd. En denk ook aan die twee daar, de manke
en de bult, ze durven je niet voorbij, ze komen ook alleen bij donker buiten omdat
iedereen om ze lacht. 't Is ellende als je zo op de wereld komt.
Met de dwergen ter wederzijde trad Aristus toe op de twee die naar hem stonden
te loeren, hij voelde dat zij beiden een harde koude hand hadden. Vooral de ene
gestalte gaf hem innerlijk een beving, die met de gebogen korte benen, de glazige
ogen waarboven de berg van de bult verrees. Hij zeide: Waarom zou hij die de nauta
en de liervogel heeft gemaakt, de duizendpoot, de apteryx en de duivelvis, ook niet
een bultenaar maken? - 't
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Is makkelijk gezegd, antwoordde de man, geef maar wat, dan kunnen we naar huis.
Nadat hij een afspraak had gemaakt klonken de stemmen van de kleinen vrolijk
en bescheiden, maar de groten gingen zwijgend in het duister heen met het geluid
van de stok.
En toen hij de volgende nacht op dezelfde plaats kwam, werd hij al op de brug
verwelkomd door de zes dwergen die hem medevoerden, rondom zijn knieën
dribbelend, naar de anderen die bij de bomen en de huizen wachtten. Weer ging zijn
hart open, nu voor een golf van warmte die binnenstroomde. Een grote vrouw in het
zwart, met een leeuwekop en geelgrauwe manen over de schouders, trad in het licht
van de lantaarn op hem toe en haar klauwige vingers grepen hem vast, zo hard of zij
zijn arm verbrijzelen zouden, maar hij voelde dat het uit liefde was, en zij liet niet
los, zij drukte hem telkens van behagen. Een man met één oog in het voorhoofd
drong zich aan de andere zijde tegen hem aan en een jonge man die voor hem stond
wilde hem iets zeggen, iets vriendelijks volgens de uitdrukking van het gezicht, maar
het was fluiten wat hij hoorde, diep, weemoedig. Erachter stond een bleek meisje
dat beide handen voor hem ophield, hij zag dat het beide linkerhanden waren. En
vlak aan de waterkant dook een gezicht voor hem op, rond als de volle maan, waarin
wijd uiteen zwarte oogjes glommen. Bij de stoepen van de huizen zag hij nog meer
gestalten, bleke gezichten, starende ogen, schichtigheid en angstige verwachting.
Wij zijn allemaal wonderen van de natuur, zeide Aristus, meer dan ik gedacht had,
want ik wist niet dat de natuur zó kwistig is, maar we hebben ook plaats genoeg,
kom allemaal mee.
Hij ging voorop, van de dwergen omringd, zonder om te zien naar de stoet die
volgde, nu in het duister, dan in het licht van de verlaten straten, krukkestampers,
beenloze rompen op wieletjes, strompelaars, bonestaken en dubbelgebogenen,
waterhoofden en horrelvoeten, wanschapenen, allen dragers van Saturnus'
onderscheiding, en achteraan hinkte een driepotig geboren hond. In de basstem van
de dwerg die naast hem liep hoorde hij dat de goedheid sprak en deze man, die zeide
dat hij geen echte naam had gekregen, maar dat men hem Tithonus had genoemd,
een artiestennaam zoals zijn zuster madame Mignonnette heette, was dadelijk zijn
vriend. Een zotte naam, zei hij, want ik heb met de koning van Troje niets te maken,
maar omdat ik veertig centi-
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meter meet vonden ze me grappig. Ik ben niet op school geweest, net zomin als jij,
maar ik weet toch wel dat de maker soms geniale invallen heeft en eens iets anders
voort wil brengen dan de gewone soort, maar niet al zijn pogingen vallen bij de
mensen in de smaak en als zo'n geniale proef ze niet bevalt noemen ze het een
misbaksel. Daar zitten we mee. Een geleerde man heeft me gezegd dat Ptah van de
Egyptenaren, Gwion Bach die de zielsverhuizing bezorgde, Malabron die over de
heilkoning waakte, Alypius de neoplatonist, allemaal dwergen waren, en iedereen
moest om ze lachen omdat ze de standaardmaat niet hadden. Niemand weet wat het
is bij al wat je doet uitgelachen te worden. Die mensen hier achter ons, men gruwt
van ze, en ze lijden eronder, omdat ze een te donker verstand hebben om de malligheid
van de wereld in te zien. 't Is de eeuwige vergissing van de gewone man te denken
dat wij mensen het doel van de maker zijn en wij zijn maar middelen, daar neemt hij
nu eens een rechte of een zwarte voor, dan weer een rode of een kromme, hij weet
wel waar hij op aanstuurt. Maar de mensen denken dat ze er al zijn, daarom zeggen
ze: dit is mal en dat is mooi, dit is verstandig en dat is onzin. Zie je, zo komt het dat
wij de mislukkelingen, de onzin van de maker zijn.
Aristus, die hem had aangehoord met het hoofd omlaaggebogen, antwoordde kort,
want ze waren op het lege plein voor het station gekomen. Er zijn nog veel meer
mislukkelingen dan je denkt, zeide hij, de leugenaars en de laaghartigen, de bazen
en de slaven, de kruipers, de gluipers, de schrapers, allemaal mismaakten, krom of
met een bochel in de ziel of met een dwergverstand, maar ze hebben meer geld in
de zak dan jij, Tithonus. Onze trein staat klaar, ik ga dat dubbel-linkse meisje helpen,
morgen praten we verder.
De zon van de dageraad stond boven het krullend groen van het heuvelland, voor
het wit kasteel waarheen de weg ging was aan de paal de vlag gehesen. Aristus leidde
weer de stoet, nu met madame Mignonnette op de arm, omdat zij in de trein haar
voetje had bezeerd. Aan zijn ene zijde ging het dubbel-linkse meisje Aviola, met een
glimlach naar hem kijkend, aan de andere madame Topaze, de kleinste van het zestal,
een dik maar vlug dametje met een onderkin en vastberaden ogen, die zijn hoed in
beide handen voor zich droeg, omdat zij had gezien dat hij het al zo warm had. Wat
hebt u met ons voor? vroeg zij toen hij wees
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de stijgende rijlaan op te gaan. Hierbuiten zien we geen gewone mensen en daar
moeten we toch de omgang mee leren, want we zijn een beetje schuw. Aristus
antwoordde: Wij halen de allergewoonste mensen hier, mevrouw, om kennis met
ons te maken, maar eerst moet ons een pak van het hart.
Toen er van het wit bordes juffertjes traden om een ieder naar zijn plaats in de
zaal te brengen, klonken er kreten van bewondering voor hun mooie kleren,
hemelsblauw, lila, kanariegeel. De tafels waren met jasmijnen en kristal gesierd, met
stapels witte broodjes en schalen vol frambozen. Er viel een stilte toen allen zaten,
maar het duurde niet lang of er werd onder de vioolmuziek, op het bordes gespeeld,
hier en daar een zucht gehoord, een grote zucht van bevrijding. De vrouw met de
leeuwemanen, die een pot honig naar het licht ophield, was de eerste die lachte met
een onderaards geluid, het klonk nog bedeesd, maar Emmanuel met het
vollemaansgezicht, op de staatsiestoel aan het hoofd der tafel, opende breed de mond
en lachte schallend mee met zijn bariton. Toen vielen anderen in, de man met de
snuit, de juffrouw zonder armen, die zoals een hond van het bord at, de dunne jongen
met de fluit in zijn keel, er steeg plotseling geraas van uitbundig lachen en roepen
over en weer, schateren en proesten, aanzwellend rumoer van gilletjes, van gierende
en sissende tonen, gedragen op de bromlach van de bassen. De muziek speelde luider.
Terwijl zij lustig aten riep de een de ander toe wat zij straks zouden gaan doen.
Muziek klonk er heel de morgen, nu ergens uit het kasteel, dan uit het
jasmijnenbosje, fluit, piano, dans, ballade, terwijl de mislukkelingen bij twee of bij
drie langs de paden gingen of op het bloemig veld lagen en naar de hemel keken.
Muziek klonk er ook bij het middageten, muziek klonk er daarna overal waar zij
kwamen in het park, onder de bruine beuken, langs de warme kamperfoeliehagen.
En velen hadden al hun liefhebberij gevonden en waren met aandacht bezig.
Aan een tafel op het bordes intussen zat Aristus met het bestuur dat hij had
ingesteld, de raadslieden Tithonus en het meisje Aviola, en als secretaris madame
Topaze die, hoe klein zij ook was, een fraaie forse hand schreef. Hij gaf een korte
karakteristiek van de personen die hij voorstelde uit te nodigen tot een bezoek, zodra
een ieder hier zijn genoegen had gevonden en geregeld speelde of werkte. Hij liet
het bestuur de beslissing wie zij zouden
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kiezen. Ik heb die mensen weleens ontmoet, zeide hij, hele gewone mensen, nogal
geschikt voor een dag of wat, maar lang heb ik nooit met iemand omgegaan. Maken
jullie kennis met ze en zie dan zelf met wie je wil leren om te gaan. - Madame Topaze
opperde nu en dan een bezwaar tegen een al te aanzienlijke of een al te geringe, maar
het linkse meisje pleitte voor een ieder die genoemd werd, zij vond alle mensen
aardig en goed, zeide ze.
Het was avond, het lamplicht scheen over de tafel waar grote vlinders rondom
warrelden, er speelde onder de linden een eenzame fluit. En nog was de laatste toon
niet heengegaan toen uit de duisternis een statige zang verrees, een lof gezongen
door een engel en twee hogepriesters, ter ere van Gods weldaad aan de stervelingen.
Verrast sprong Aristus op en ging op de bovenste trede van het bordes staan,
luisterend, turend, want zangers had hij niet besteld, en achter hem hielden de gasten
de vinger op de mond. Een kort lied was het maar en toen het in gejubel naar de
hemel steeg, schitterden klaarder de sterren van de nacht. Van het donker grindpad
traden dan drie gestalten in het licht, de manke man op zijn kruk, Emmanuel met het
bol gezicht en madame Mignonnette, die nog een beetje hinkte door haar ongeval.
Haar broer Tithonus kwam voor Aristus staan en zeide: Is dat geen zeldzame sopraan?
Maar je zal zien dat wij allemaal gaan zingen, dat moet wel, want bij al de muziek
hier vergeet je al de dwaasheid.
Zeker had Aristus toen hij die nacht in slaap viel, met een hart opnieuw gevuld,
zijn spleen vergeten.
Toen zij een maand op het wit kasteel vertoefd hadden was misschien Tithonus
de enige, die zich de tijd herinnerde toen de geniale invallen van de Schepper leden
door de vorm waarin zij ter wereld gekomen waren. Zij hadden allen hun werk of
hun vermaak gevonden, vermaak het meest want spelen deden zij allen, met bal of
kegel, met verfdoos of met fluit, te zamen of alleen. Sommigen zochten het vermaak
in bezigheid die ook anderen baatte, zo was de bultenaar met het glazig oog een
bewonderenswaardig figuursnijder geworden, de manke harkte de hele dag de paden
schoon, en Aviola, hoewel zij twee linkerhanden had, was de bekwaamste in de
keuken, haar schotels overtroffen het fijnste dat er op prinsentafel wordt gediend,
altijd in keurige stijl opgemaakt. Madame Topaze, die een gave had voor zindelijkheid,
hield toezicht dat een ieder zich proper
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waste en kleedde, geen smetje bespeurde zij aan man of vrouw of zij voerde hen
dadelijk mee en zo kwam het dat iedereen onberispelijk verscheen, ook Aristus had
nu geen kreukels meer in de kleren.
Intussen was de dag aangebroken waarop de wonderen der natuur gewone maar
rechtgeschapen mensen zouden ontvangen, om te leren met hen om te gaan. Op die
zondag stond Tithonus als voorzitter van het bestuur aan het station ter verwelkoming
van de genodigden, aanzienlijke en geringe. Aristus had gezegd dat het allen lieden
waren die hij weleens ontmoet had, maar toen de dames en heren uit de trein stapten
en Tithonus zijn naam noemde, bleek dat slechts enkele zich die herinnerden. Aristus?
vroeg de generaal Sulk, die een zekere juffrouw Wareneel de arm bood, zeker ken
ik hem, een net persoon, sherrykenner van kwahteit... - De heer Maayer, minister
van justitie, zeide dat de naam hem bekend voorkwam en fronste daarbij de
wenkbrauwen. Een predikant, die door een dame aan zijn arm Andries genoemd
werd, kende de naam niet, evenmin Mr. Bijster, de advocaat, vergezeld door een
grote mevrouw Gloriane, maar een kruier Krammer had van zo iemand wel gehoord,
een vrolijke jongeheer die cadeautjes weggaf, hij wist het niet precies meer. De
minister mopperde binnensmonds dat het niet te pas kwam een krates af te vaardigen
ter begroeting van autoriteiten en bovendien een kruier uit te nodigen, terwijl professor
Lollius genoegelijk een gesprek begon met een zekere heer Gildebaard en hem vroeg
wat voor curiositeiten hij eigenlijk verzamelde. Tithonus dacht: Het zal voor
sommigen niet makkelijk zijn te leren met ze om te gaan. Maar welgemoed wees hij
de bezoekers de zonnige grindweg op langs het zomerloof.
Het was een kille ontmoeting tussen het grasveld en het bordes, waar de wonderen
der natuur in een kring stonden opgesteld. Men beschouwde elkander over en weer,
zonder geluid. Eindelijk klonk in de stilte de uitroep van juffrouw Wareneel: Gunst,
wat een raren, hoe krijg je ze bij mekaar, - dadelijk gevolgd door de mening van de
kruier Krammer: Maar ze zien er netjes uit, je kan zien dat ze het hier best hebben.
- Ook professor Lollius verhief zijn stem met de opmerking: Uitnemend materiaal
voor de teratologie. Er werden ook andere uitroepen gehoord, ajakkes, griezelig,
horribel. Over een vensterbank geleund, boven in het kasteel, schouwde Aristus toe.
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De minister, omringd van de bestuursleden Tithonus, madame Topaze en Aviola,
liet de blik nog eens langs de rij gaan en nam ten slotte het woord.
Het is mij een genoegen, sprak hij, te mogen constateren dat in deze inrichting de
barmhartigheid zich heeft uitgestrekt tot de beklagenswaardigste misdeelden. De
regering zal ongetwijfeld al het hare doen om dit loffelijk werk te steunen en zij geeft
het bestuur in overweging, een verzoek tot de pers te richten om haar medewerking,
opdat wat hier gedaan wordt algemeen bekend mag worden en zodoende in wijdere
kring de belangstelling mag verwerven die het verdient. Wij aanschouwen, dames
en heren, verschijnselen der samenleving die nog verbetering behoeven. Onbewimpeld
wil ik mijn genoegdoening uitspreken...
Meer was er van zijn toespraak niet te horen, want Aristus daarboven had een sein
gegeven en de muziek in de heesters zette het volkslied in, door sommige wonderen
der natuur uit volle borst meegezongen. Toen het lied uit was kwam de kleine Tithonus
dicht voor de minister staan en tot hem opziende sprak hij: Wij vinden het heel prettig
dat de dames en heren tevreden zijn. Toch, het kan zijn dat ik mij vergis, toch is er
een klein misverstand dat ik wil ophelderen. U sprak, mijnheer, van barmhartigheid.
Onze vriend Aristus nu heeft veel deugden, maar deze hebben wij nog niet in hem
ontdekt. Hij heeft voor ons gedaan wat ieder mens vanzelf voor een ander doet, hij
heeft ons het pleizier gegeven en wij van onze kant doen alles om het hem naar de
zin te maken, zonder dat hij van onze barmhartigheid hoeft te spreken. Mogen wij
nu de eer hebben de dames en heren rond te leiden? Juffrouw Aviola zal u straks
uitnodigen de verversingen te gebruiken en onze vriend Emmanuel zal daarbij een
aria uit Rigoletto voor u zingen.
Daarna bezichtigde het gezelschap de zalen van het kasteel, enigszins schuw voor
de wonderen der natuur, van wie de meesten echter zich weer opgewekt naar hun
liefhebberij begaven. Voor de dames en heren terug naar het station geleid werden
sprak Aristus de kruier Krammer aan en zeide: Orlando, ik ben weer net zo'n vrolijke
jongeheer als vroeger. Aan het station vind je dertig pakjes, met de namen erop, het
zijn cadeautjes van de dames en heren hier voor de bezoekers, ook een voor jou, be-
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zorg die morgen. Hier is een tientje. - De kruier begreep het niet goed, maar hij knikte
en zeide: 't Zal gebeuren, meneer, ze zijn toch netter dan ik dacht.
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XII
Er was ongetwijfeld iets verkeerd gegaan in Aristus' geest en daar hij er met niemand
in vertrouwen over sprak, tast men naar de oorzaak in het duister. Hij miste de
aantrekkelijkheid, die een ieder enigermate bezit, voor afwijkingen en ongesteldheden,
zowel geestelijke als lichamelijke, hij was er maar één keer door bezocht en kende
ze derhalve niet. Dat het nochtans weer een kwaal was die hem die winter overviel,
toonde duidelijk de verstoring van zijn innerlijk evenwicht. Het was een kwaal die
veel voorkwam, zo veel dat men er geen acht op sloeg of alleen maar de schouders
over ophaalde, zeggend dat iedereen er zijn beurt van kreeg en dat het niet anders
kon wegens de malaise van de tijd met al zijn wantoestanden in de maatschappij. De
verschijnselen waren bekend, een prikkelbaar humeur, ontevredenheid, vit- en
schimpzucht, strijdlust, hevige buien van drift, door doctoren toegeschreven aan
vochten, die een zwelling teweegbrachten in de hersens en er de functie van
verstoorden. Zij gaven er de naam van furor aan, met een bijgevoegd woord voor de
verscheidenheid. Nu had Aristus deze kwaal niet in zulke mate dat men van razernij
mocht spreken, zij toonde zich bij hem veeleer als een beteugelde, neerslachtige
ergernis met uitlatingen van scherpte en bitterheid, en dat was toch bedenkelijk voor
iemand die geboren was met een zoet gestel. Zijn karakter heeft niemand kunnen
beschrijven omdat hij er geen had, over zijn voornaamste eigenschap echter, de
zoetheid van zijn aard, was iedere onbevangen beoordelaar het eens. En nu was hij
verbitterd en wanneer er al een lachje op zijn gezicht verscheen was het er een van
smalen.
Hij woonde in een ruim bovenhuis met iepen en een kanaal ervoor, waar tjalken
voorbijvoeren, en zijn huishouden werd bezorgd door mevrouw Amelia Geest, weer
een voorbeeld van een opzichtige naam waar men mee bedacht kan worden, want
een bescheidener moeder-dame was er niet te vinden. Haar voeten mochten groot
zijn, zij maakten geen geluid en haar stem klonk alsof zij zich verontschuldigde.
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Als het mij gevraagd werd, mijnheer, zeide zij herhaaldelijk wanneer zij met een
kopje chocolade kwam waar hij op de canapé lag met boeken, tijdschriften, kranten
slordig om hem heen geworpen, zou ik al die lectuur weg laten brengen, want die
deugt niet voor u, ik hoor u altijd lelijke dingen zeggen in uw eentje. Ik weet niet of
er veel mensen zijn met behoefte aan papier, maar wel heb ik dikwijls gezien dat ze
een ontevreden trek krijgen als ze zo geregeld de meningen van anderen lezen. Ik
zeg niets tegen goede boeken, ik heb er zelf wel tien, maar al die brochures, praatjes
over dit en over dat, het ene oor in het andere uit, en intussen laten ze toch
mierennesten in het hoofd achter, gepieker waar je niet uitkomt. Ik heb er in mijn
omgeving al zo veel door in de war zien raken, mijn neef Martijn met ideeën waar
de tijd niet rijp voor is, zijn vriend Barend ook al, en dan Sofie, mijn buurmeisje van
hierachter, zo eenzelvig dat ik mijn hart vasthoud voor dat arme kind, dat ze geen
wanhopige gedachte krijgt. Toe, doe me een pleizier en laat al dat lezen toch.
Zij keek hem zo teder aan dat de bittere trek wel van Aristus' gezicht verdwijnen
moest en hij antwoordde: Mevrouw, u behoort tot die zielen die langs een effen pad
de heiligheid bereiken, die niets hoeven te begrijpen, omdat ze zich al bij de geboorte
van de aardse zaken hebben teruggetrokken en en retraite leven. Een echte kluizenares
zonder moeiten en problemen. Maar anderen hebben er des te meer. Kijk die brochures
eens aan, allemaal over vraagstukken, van het huwelijk, modern of klassiek, van de
arbeid, vrij of gedwongen, van staatsvorm, opvoeding, godsdienst, vrije wil of
voorbeschikking, wat al niet. Van die vraagstukken heeft u nooit gehoord, maar er
zijn mensen die er niet buiten kunnen leven. Bij duizenden lopen er rond in ons land
die ontevreden zijn, zuiveraars, verbeteraars, kampvechters voor waarheid, en als u
de krant las zou u zien dat er heel veel bestaat dat zij anders wensen. Ik krijg de
indruk dat alle landgenoten misdeelden en miskenden zijn en dat is het, mevrouw
Amelia, dat mij de laatste tijd hindert. Ik ben kwaad dat ik geen macht bezit om dat
te verbieden, dat gemopper over te dure schoenen, over onvoldoende geboortencijfers,
over de vinger Gods en de bandeloosheid van de jeugd. Ik erger mij niet over het
bestaan van die dingen, integendeel, maar over de stemverheffing van de grote hoop
die, als het barbarij is waar ze in leven, die zelf gemaakt hebben met hun onvolwassen
zielen. Maar ze
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leven in een wereld meer dan goed genoeg voor Jan en Alleman en het zijn alleen
de zeldzame uitverkorenen voor wie zij beter behoorde te zijn. Dàt zijn de mensen
die hulp nodig hebben, de te vroeg geborenen met gaven voor duizend jaar hierna.
Niet de schreeuwers die meer willen dan zij al krijgen, maar de overgevoeligen die
in stilte lijden, die hunkeren naar de beschaving en die, als de wanhoop ze al te
zonderling maakt, in een gesticht gesloten worden of zelf een toevlucht zoeken in
een vroegtijdig graf. Tegen de pijn van die mensen ben ik machteloos en als ik er
maar iets van kon lenigen was ik genezen van mijn kwaadheid. Ik roep het lot aan
dat het mij een man of een vrouw zendt die in het verborgen lijdt omdat het leven
hun te hard is en als ik maar iets voor ze kon vinden, hoe klein ook, heb ik meer dan
ooit gegeven. En intussen is het mijn vermaak mij te ergeren over de ontevredenen
die zaniken over beuzelingen, tot ik er vandaag of morgen genoeg van krijg, nihilist
word en de hele stad in brand steek, dan hebben ze tenminste reden tot mopperen.
En mevrouw Amelia zuchtte: Ziet u wel, u bent al hard op weg, allemaal door dat
lezen. Ik zeg niet dat u helemaal ongelijk hebt, maar wat u over mij denkt is toch
mis.
Het lot verhoorde Aristus en zond hem meer dan een die, verbijsterd door
verlangen, van de algemene weg was afgedwaald.
Op zulk een dag, dat mevrouw hem niet had kunnen overtuigen zijn lectuur te
staken, was er een barbaarse oostenwind in de stad gekomen die de straten hard en
grauw blies, de iepen mishandelde dat ze kreunden en de schuiten in een gore ijslaag
zette. De lichten gingen al voor de schemer op, onnodig vroeg, maar volgens
mevrouw, bezig de kachel gloeiend te stoken, ter ere van Sint-Nicolaas. Dat weer is
schade voor de winkeliers, zeide ze, pak u maar goed in als u uitgaat. Aristus ging
met winterjas en bouffant, mevrouw hoorde hem vloeken toen hij de deur toetrok.
Juist toen hij de stoep afkwam passeerde hem een tengere vrouw wier ogen groot
voor hem opengingen. Zij wendde het hoofd om, hij zag in die ogen dat zij iets
verwachtte, daarom volgde hij haar. Een dun rokje fladderde om haar benen, haar
handen waren paars. Op de brug keerde zij zich in een rukwind nogmaals om en nu
smeekte haar blik zo dat hij haar naderde. In de lange straat, waar weinig mensen
gingen, scheen uit alle winkels
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licht door de bebloemde ruiten. Eerst stonden zij naast elkaar voor een banketwinkel,
kijkend naar appelbollen. Toen voor de volgende winkel van bontwerk. Toen voor
speelgoed en galanterieën, toen voor manufacturen. Voor alle winkels stonden zij
stil, de juffrouw kijkend naar de uitstalling, Aristus naar haar. Hij werd nieuwsgierig
wat zij eigenlijk wenste en voor de laatste winkel, van kruidenierswaren, de hoed
afnemend, vroeg hij wat zij wilde kopen. Zij nam zijn arm en zij antwoordde: Zodra
ik je zag wist ik dat je dat vragen zou, waarom liet je me zo lang wachten? Alles wil
ik kopen en zo gauw mogelijk, maar mijn weekloon is al op. - Aristus vroeg niet
waarom zij alles wilde kopen en toen hij haar de winkel binnen nam vroeg zij evenmin
waarom hij alles wilde geven. Zij gingen de weg terug alle winkels in, tot hij zo veel
pakken te dragen had dat hij een ouderwetse vigilante aanriep en die was spoedig
volgestapeld. Nu moeten we alles bezorgen, zeide ze, bel jij dan overal aan en geef
de pakjes af, ik ben al zo stijf van de kou. - Nadat zij lang gereden hadden tot het
laatste pakje afgegeven was, vroeg hij waar zij woonde en met zwakke stem
antwoordde zij: Laat mij vannacht maar bij je blijven, gelukkig weet ik niets meer.
- Haar handen waren zo stijf dat hij haar zijn handschoenen aandeed.
De pendule wees tien uur toen hij haar de trap had opgedragen en op de canapé
gelegd. Mevrouw Amelia bracht gauw warme punch, maar zij was al in slaap gevallen
en Aristus zag ook in de holten van haar ogen de vermoeienis van leed, maar haar
mond had toch het lachje van geduld.
Hij zat bij haar, de pendule tikte. Het was ver in de nacht toen de wind zo hard
door de takken loeide dat zij de ogen opendeed en die ogen werden donker terwijl
zij sprak: Ik wist dat ik je zou vinden, anders was ik al weggegaan. Thuis zeggen ze
dat ik geen verstand heb en als het verstandig is te doen zoals zij hebben ze gelijk,
want dat kan ik niet. Zolang er iemand is die iets nodig heeft moet ik het geven en
als ik niet had vroeg ik een ander, maar ach. Het geld hebben ze me afgenomen omdat
ik het verkwistte, zeiden ze, daarom ben ik gaan werken, maar een weekloon is niet
genoeg als je ziet hoeveel er nodig is. Maar ik bad de hele dag om iemand die samen
met mij geven wil. Dat is het enige waar we voor leven, ik zag dadelijk dat jij dat
ook weet. Nu moet ik bij je blijven, want als ze me vinden word ik opgesloten en
dan is er geen Tilly meer. Wie is dat die zo tegen me
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lacht? vroeg zij, wijzend naar het portret van een vrouw aan de wand.
Ook Aristus sloeg de ogen ernaar op en terwijl hij zweeg verging van zijn gezicht
de starre trek. Toen keek hij van het portret naar haar en hij zeide: Dat is mijn moeder
en ik zie nu dat je mijn zuster bent. Gelukkig dat ik je gevonden heb want je was
verdwaald. Zie je die boeken, tijdschriften, kranten? Morgen begin je te lezen, dan
zal je zien wat de mensen vandaag allemaal willen en als je honderd jaar leest weet
je nog niet alles. Geven is goed, Tilly, maar niet al de rommel die ze vragen. Wat ze
nodig hebben krijgen ze wel, alles en nog meer, maar het is zo veel dat het lang kan
duren, langer dan wij in deze wereld zijn. Ik wou dat je iets leerde van mijn moeder.
Zij verwende mij, wat ik ook wilde kreeg ik, maar soms zei ze: later. Toen ik acht
jaar was vroeg ik om een gouden medaille zoals mijn vader had, ze gaf er mij een
en zei dat het een prul was, daarom gooide ik het dadelijk weg. Van de meeste dingen
die ik vroeg zei ze dat het prullen waren en als ik iets vroeg dat waarde had zei ze:
dat krijg je later. Als de mensen appelbollen willen, of banketletters, geef ze die, dat
is redelijk, ook rozen en kussen. Als ze een andere staatsvorm willen of vluggere
trams, geef ze die ook maar. Als ze een echt huwelijk willen, rechtvaardig loon voor
de verdienste, zekerheid over hiernamaals, doe dan of je het niet hoort en het volgend
ogenblik zijn ze het vergeten. Blijf maar bij me, lees al die brochures, dan kunnen
we praten over wat waarde is, wat niet, en we zullen verder zien. Nu ga je slapen,
mevrouw heeft je kamer goed verwarmd.
Toen hij laat in de morgen aan het ontbijt kwam, zat mevrouw er bij de kachel
met een jonge man, die het hoofd diep gebogen hield. Dat is nu Martijn, zeide ze,
eergisteren hebben ze hem naar Meerenberg gebracht en hij is nu al weggelopen, ik
vind dat hij net zo goed bij het hoofd is als u en ik. Een idealist, mijnheer, mijn neef,
ik dacht dat u hem wel kon helpen. Hij is tegen de oorlog, zoals iedereen, en daar
heeft hij nieuwe ideeën over. Alle officieren boven de rang van kapitein wil hij naar
een onontgonnen eiland sturen en daar als boerenknecht laten werken, bovendien
ook alle eigenaars van kruitfabrieken en ook sommige ministers, is het niet, Martijn?
En sommigen wil hij pijnloos laten afmaken, dat is minder erg, zegt hij, dan dat er
duizenden het leven laten. Als het nu maar een aardigheid van hem was, maar
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hij wou die ideeën uitvoeren ook en hij is naar de minister gegaan om erover te
spreken, met een compleet plan dat hij had. En zodoende vonden ze hem gevaarlijk
en ze hebben hem opgesloten. Zijn vriend Barend wordt ook gezocht. Wat zegt u
ervan?
Laten we samen ontbijten, antwoordde Aristus. Helemaal nieuw zijn de ideeën
niet, eeuwen geleden kende men al het middel om oorlog te vermijden door enige
personen op te ruimen. Dat plan om hoofd- en opperofficieren, geweermakers, en
dergelijke beoefenaren van schadelijke ambachten in de landbouw te werk te stellen,
heeft iets aantrekkelijks, het zou mij niet verwonderen als het mettertijd werd
uitgevoerd. Er zijn gekken en gekken, Martijn. Er zijn er zoals jij en ik, die loslopen,
er zijn er die vastzitten en niet alleen in een gesticht. De gekken zoals wij denken
voor het nageslacht en uit onze gedachten kunnen heilzame revoluties komen. Laat
je niet ontmoedigen door een behoudzuchtige minister, ga door met zoeken naar
gedachten, maar de uitvoering ervan moet je aan de nakomeling overlaten. Het
eenvoudigste is dat je een poosje incognito in Parijs gaat wonen en daar in stilte
onderzoekt wat waarde heeft en wat niet, en denk dan alleen over de dingen die
waarde hebben.
Maar ik vind de wereld voor negen tiende een rommelzo, antwoordde Martijn, en
daar moet ik wel over denken.
Uw neef is verre van gek, mevrouw, hij wordt een filosoof, u zal zien, op zijn
tachtigste gelauwerd en toegezongen. Er gaat een sneltrein om twaalf uur. Lees alles,
onderhoud je met alle mensen, bezoek alle vermakelijkheden, en geef je oordeel niet
voor je zestig bent.
Daarna, de neef van enige voor de reis nuttige dingen voorzien hebbende, ging hij
uit en toen hij om twaalf uur terugkeerde, rood van de koude, zat mevrouw op dezelfde
stoel met een andere jonge man, Barend, van wie zij gezegd had dat hij gezocht werd.
Tilly zat er ook, maar zij las en zij luisterde niet naar het gesprek.
Mevrouw Amelia zeide: Hem hoeft u geen brochures te laten lezen want hij maakt
ze zelf en dat heeft hem juist de moeilijkheid bezorgd. Maar hoe we er ook over
denken, we moeten toch zien dat hij uit handen van de politie blijft. Ach, dat men
niet begrijpt wat idealen zijn.
Barend, twintig jaar, bleek en zo klein dat een politieagent hem op de arm had
kunnen dragen, vertelde zacht en onver-
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schillig wat hij gedaan had: Iedereen die ogen heeft ziet immers dat het een vuile
wereld van onrecht is, van leugens. Ze praten wel over verbetering, maar niemand
doet iets. Verbetering is ook onzin, want je kan een karkas niet gezond maken. Maar
als je dat zegt ga je achter slot.
Ik begrijp het, viel Aristus hem in de rede, de volgende trein gaat om vijf uur. En
wat heb je gedaan?
Ik heb alleen maar geschreven dat ik het parlement, de beurs en het gerechtshof
in de lucht zal laten vliegen, een paar ellendelingen ophangen, en dat is lang niet
genoeg. We moeten knappe ingenieurs hebben om de hele wereld uit mekaar te laten
springen, dan kunnen we opnieuw gaan bouwen.
Op dat ogenblik bracht mevrouw een bezoekster binnen, het buurmeisje Sofie,
met een bestendige lach aan de mond. Met een wenk voor Aristus zeide mevrouw:
Ze voelt zich zo alleen, ze mag zeker wel even in uw gezelschap zitten.
Aristus stelde dadelijk meer belang in dat meisje dan in de jonge man, want haar
ogen zagen iets dat hij niet zag, en hij sprak wel tot Barend, maar zijn geest was op
haar gericht.
De wereld uit mekaar laten springen, zeide hij, dat is een oude droom, misschien
heeft Adam er al over gedacht met een schone lei te beginnen. Wat veel gedroomd
wordt komt gewoonlijk ook uit, laten we hopen dat het eens zo met de wereld gaat.
Maar ik zal je iets geven dat je op het ogenblik nodig hebt, geduld. Hoe lang denk
jij dat er aan de aardbol is gebouwd, onder- en bovengronds? Zo'n stukje in een jaar?
Een miljoen eeuwen, dus zal het afbreken ook wel niet in een dag gebeuren. Maar
stel je voor dat het je lukt de wereld met al wat eraan kleeft te vernietigen, waar ga
je dan wonen? Het is onvoorzichtig een verhuizing voor te bereiden als je nog geen
nieuwe woning op het oog hebt, dat begrijpt Sofie zeker ook. En als je er wel een
weet mocht je toch onderzoeken of het er beter is ingericht. Niet iedereen woont
overal even goed. En wat je bommen aangaat, ik vind het baldadig andermans spel
te bederven, de verdraagzaamheid is de eerste deugd van de beschaafde man. Nu je
toch door de politie wordt gezocht weet ik iets beters voor je. Ik heb, even over de
grens, een mooi stuk land, twintig bunder, dat geef ik je tot je laatste dag in bruikleen,
daarbij krijg je voldoende eikels en beukenootjes. Maak daar een bos van en bedenk
dat iedere dag dat je ermee bezig bent de wereld gezonder wordt.
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Mevrouw Amelia had intussen de boterhammen gesneden, de koffie voor ieder met
haar glimlach klaargezet, Barend had eerlijk beloofd dat hij zijn best zou doen om
een bos te maken, zij luisterden verder naar hetgeen Aristus vertelde over landen
waar geen oostenwind en geen barbaren komen. Het meisje Sofie zat naar haar bord
te staren.
Toen zij opstonden nam Aristus haar bij de hand en voerde haar naar een zijkamer
mee. Het was daar zeer koud, de bloemen lagen dik op de glazen. Hij sprak niet en
zij sprak niet en toen hij een gebaar maakte verstond zij hem. Hij hield de hand voor
haar op. Zij sloeg de ogen neer, zij zocht iets in haar truitje van giftig groene kleur.
Zij legde een plat flesje in zijn hand. Toen, haar hoofd aan zijn schouder verbergend
zodat zij hem niet hoefde aan te zien, fluisterde hij iets in haar oor, niemand dan zij
kon het verstaan, en fluisterend antwoordde zij dat zij zich nooit meer alleen zou
voelen en er nooit meer aan denken zou. Hij zeide nog dat hij haar een truitje zou
geven dat haar beter stond en met een blosje ging zij de kamer uit.
Laat in de middag, terwijl Aristus en Tilly zaten te lezen bij de kachel waar het
vuur in laaide, kwam mevrouw binnen en zeide: Het is een wonder wat er met Sofie
is gebeurd, zij zit te zingen met haar rose blouse aan en telkens zegt ze dat het gauw
lente wordt, en dat op een dag dat het zo bitter koud is dat je op geen lente durft te
hopen. Misschien heeft ze een geheimpje, dat arme kind waarvoor ik vanmorgen
nog het ergste vreesde, u weet wel.
En Tilly antwoordde haar: Hier is het helemaal niet koud, ik heb het zelfs warm.
Van dat lezen heb ik genoeg, vanavond ga ik naar huis, maar ik kom iedere dag hier.
Ja, zei mevrouw, je hebt gelijk, het is hier warmer dan in de meeste huizen.
De volgende dag zat hij alleen. Buiten was een vrolijk gedempt gerucht van
schaatsenrijders op het kanaal, waar een vlag strak wapperde in de wind. Hij stond
ernaar te kijken toen het lot er hem nog een zond. Mevrouw bracht op de arm zijn
linnengoed dat zij in de kast legde. Toen kwam zij dicht bij hem en zij keek hem aan
alsof zij iets zeggen wilde, maar zij zuchtte alleen. Wat heeft u op het hart? vroeg
hij, die brochures mag u weg laten halen. - Dat is het niet, antwoordde zij. Het zijn
er nu vier van wie een zware last is weggenomen. - Twee, zeide hij, die jongelui
hebben mijn kwaal bijna erger gemaakt, maar die meisjes
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hebben mij goedgedaan. - En zij zuchtte weer en hij vroeg weer: Wat heeft u op het
hart? al is het nog zo koud, de lente komt op tijd. - Dat is het niet, antwoordde zij.
En zij keek naar het portret aan de wand en zij zeide: Die was gelukkig, ik kan het
aan haar zien. Toen ging zij zitten met de zakdoek voor de ogen. Aristus kwam bij
haar, hij nam haar hand en vroeg nogmaals wat zij op het hart had. Zij schudde alleen
het hoofd. En opeens hoorde hij dat zij sprak, maar haar stem klonk onduidelijk door
de zakdoek. Toch verstond hij: Ach, dat ik het verzwijgen moet. Waarom denkt u
toch dat ik heilig wil zijn, een kluizenares? Zonder kind ben ik voor niets geboren.
Toen werd zij zeer stil, onbeweeglijk lag haar hand in de zijne. Hij begon te
spreken, langzaam en klaar: Voor het eerst hoor ik een vraag uit de diepte waar ik
niet kan zien. Kinderen worden er bij menigten geboren, maar hoe weinigen zijn er
die ze geven met het beste van hun ziel? En zonder dat is het beter dat er geen kind
ter wereld komt. Of moeten wij het aan het toeval overlaten dat een vreemde ziel,
die in de sferen dwaalt, in een nieuwgeborene de woning vindt? Een antwoord op
die vraag weet ik niet. Mevrouw Amelia, een kind heb ik niet, maar ik zal voor u
zoeken tot ik vind. Of het dan komt met een ziel van u gegeven, van mij of van een
vreemde die in de verte wacht, dat kan ik niet voorzien.
Meer sprak hij niet, maar zij luisterde nog lang, tot zij de ogen opende door het
gerucht van de schaatsen.
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XIII
De wereld, in grilligheid wedijverend met de natuur, zond ook Aristus een verrassing.
Het was in de hondsdagen dat hij zich in een zomeroord aan de zee bevond, een
zonnige plaats van lichte kleuren, waarheen hij zich voor vakantie begeven had.
Weliswaar had hij geen werk verricht, maar ook het vermaak kan vermoeienis
teweegbrengen en het doet dit des te eerder wanneer men, zoals hij, in het diepste
hart een herinnering bewaart. En hij verschilde hierin van de gewone mens, dat hij
vermoeienis van volle kracht kon onderscheiden en bovendien wist hij dat zij een
waarschuwend verschijnsel is waarop men acht moet slaan. Dus had hij zich voor
een poos van alle vermaak teruggetrokken in een kleine kamer bij een oud echtpaar,
twaalf uren van het etmaal op bed liggend en de overige twaalf luierend, versjes of
vertelsels lezend, drentelend langs de winkels of het strand zonder de voorbijgangers
aan te zien. Hij ontving weinig brieven, zodat hij zich weinig met andermans zaken
hoefde in te laten. Toch werd er hem minstens één per dag bezorgd, meestal van
vrouwen, maar ook van mannen die genegenheid voor hem hadden opgevat, en daar
zulke brieven hem evenzeer boeiden als de vertelsels in de boeken, schonk hij de
postbode telkens een gulden, ongeveer de som welke een boekverkoper voor een
klein boek behoort te winnen.
Op een dinsdagmorgen nu, juist toen hij de deur uittrad voor zijn wandeling, stond
de postbode daar voor hem met een bijzonder grote enveloppe, voorzien van wapen
en zegels. Daar deze brief, die hij enige keren aan beide zijden beschouwde, vijfmaal
groter was dan een gewone gaf hij de bode nu twee rijksdaalders en verzocht hem
die in zijn kamer op de tafel te leggen, opdat hij hem na zijn wandeling dadelijk
vond. Toen hij een uurtje later terugkeerde en de brief opende stond hij verrast. In
fraaie stijl, in fraaie kalligrafie werd hem medegedeeld dat hij, ondanks zijn jeugd,
verkozen was tot lid van het parlement. Niet verraste het hem dat men iemand
verkozen had jong van jaren en gebrekkig van kennis en bekwaamheid, want hij wist
dat er
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zestigjarigen lid waren kinderlijker van geest dan hij en ook was het hem bekend dat
er in sommige parlementen analfabeten zitting hadden, hoewel niet in dat van zijn
eigen land. Wel echter verraste hem de kortzichtigheid der verkiezing, immers daar
een ieder die hem kende kon voorzien dat hij, waar hij ook kwam, zijn best zou doen
een verandering aan te brengen. Een uur lang aarzelde hij of hij de onderscheiding
aanvaarden zou. Hij achtte het ongepast haar af te wijzen. Het parlementsgebouw
evenwel, waar hij eens langs was gelopen, trok hem niet aan. Om zich te overtuigen
of het inderdaad verstoken was van amusement maakte hij een uitstapje naar de
hoofdstad om de vergaderzaal in ogenschouw te nemen. Hij moest haar afkeuren.
De stoelen die hij er zag mochten zijn overgrootvader behaagd hebben, hij wenste
op geen ervan te zitten. De saaien gordijnen deden hem denken aan de onderrok van
een schoonmaakster die hij gekend had. Wel bespeurde hij hier een mogelijkheid tot
scherts, echter van de soort die kritiek inhoudt, bijgevolg onbetamelijk. Bovendien
herinnerde het gedempte licht hem te zeer aan dat zijner slaapkamer. Daarom besloot
hij zijn medeleden uit te nodigen tot een vergadering in een bekoorlijker omgeving.
Hij richtte een brief tot de voorzitter en hij begaf zich naar de eigenaar van het
grootste gebouw van het zomeroord, een zogenaamde heelinrichting die, behalve
talrijke slaapkamers, vele zalen bevatte voor dans, toneel, biljart en het gebruik van
verversingen, en na enige onderhandeling gelukte het hem dit gebouw te huren. Een
befaamde decorateur, die zich hier bevond, wilde hem verplichten door de zalen in
bekoorlijke stijl te tooien met tijdelijke versieringen, vazen met bloemen, korven
met velerhande vruchten, bontkleurige vogels in kooien, benevens een middeleeuwse
dracht voor de muzikanten. Ook werden de zalen beter ingericht voor ontspanning,
voor gymnastiek en schermen, voor dans en alle spelen van bevalligheid en
behendigheid. Veel tijd was hier niet voor beschikbaar.
De voorzitter antwoordde dat hij Aristus' uitnodiging hoog waardeerde, maar hij
betwijfelde of de meerderheid der leden, verspreid in de vakantie, er gehoor aan kon
geven. Hierin vergiste hij zich. Aristus had in de oproepbrief te verstaan gegeven
dat de leden zich in zijn gebouw geheel thuis zouden gevoelen, vrij van alle zorgen
en tweedracht, en wellicht was dit een aantrekkelijkheid.
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Het bleek, toen de leden geteld werden, wel een meerderheid te zijn die verscheen
en om beurten het nieuwe medelid vriendschappelijk de hand schudde. Allen zeiden
dat hij nog zeer jong was, maar dat men dit geen euvel kon noemen. Sommigen
bejegenden hem van de aanvang op gelijke voet en zelfs vaderlijk, zo
landbouwkundige Stuiter, schoolopziener Kwidam en koopman Wanten, anderen
daarentegen beschouwden hem met een blik van behoedzaamheid, zo fabrikant
Aandagt, dominee Peppel en ingenieur Stuyver, maar zij verschilden ook zeer veel
van hem in leeftijd. Niettemin, toen in de ruime zaal onder dromerige muziek het
middagmaal begonnen was, na de kaviaar al, knikten ook deze heren, te zamen aan
een tafel, hem bemoedigend toe. Algemeen oordeelde men dat, indien iedere zitting
op deze wijze begon, met mooi weer en goede moed, niemand enig bezwaar kon
opperen tegen een vervroegde opening van het parlement, en in overeenstemming
hiermede stelde de voorzitter voor het nieuwe lid nog die middag te installeren.
Aristus echter verontschuldigde zich, zeggend dat men met de aanvang der ernstige
bezigheden nog wel een dag kon wachten. Dus verspreidden de heren zich na de
maaltijd, deze zich vermeiend in de beschouwing der decoraties, gene drentelend
langs de winkels of op het terras van een café de sigaren rokend die hun aangeboden
waren. Ook de avond brachten zij door in kalm genot bij jazzmuziek en zeegeruis,
gekoelde drank en conversatie, waarvan soms het gerucht van Aristus' verleden het
onderwerp was en soms het fortuin dat hem in staat stelde tot milde gastvrijheid.
Hoe het ook zij, meende landbouwkundige Stuiter, hij maakt een gepast gebruik van
zijn middelen, en dit sprak niemand tegen.
Met aanhaling van het spreekwoord van het goud van de morgenstond, had Aristus
verzocht de vergadering een uur na het ontbijt te openen. In de grote zaal, helder van
zonlicht, geurig van bloemen en vrolijk door de zang der uitheemse vogels, zaten de
leden aan hun tafeltjes met de morgenwijn voor zich toen de voorzitter klopte en
Aristus, omringd van de heren Stuiter, Wanten en Stuyver, binnentrad en naar zijn
tafeltje werd geleid. Hij boog naar alle zijden en vroeg terstond het woord. Allen
luisterden aandachtig.
Hoogachtbare heren, begon hij. Nu gij mij de eer hebt gegund in uw midden te
verschijnen en mijn stem bij de uwe te verheffen,
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mag ik mij de vrijheid veroorloven u enige vragen te stellen. Ik zal uw geduld niet
beproeven, noch u moeiten veroorzaken, integendeel, erkentelijk voor de mij verleende
onderscheiding wil ik trachten u te behagen. Mijn eerste vraag mag u kinderlijk
klinken, ik weet het en ik heb er ook zelf het antwoord voor gereed. Waarom zijn
wij hier vergaderd? Om te beraadslagen over het bestuur van het volk. Vragen
betreffende de aard van het voorwerp, in deze zin genoemd, en van de noodzaak of
het nut van onze handeling kunnen achterwege blijven. Wel durf ik mijn tweede
vraag te stellen: Waarop is ons bestuur gericht? Ik neem aan dat het antwoord hierop
even welbekend is als dat op de eerste vraag: Het welzijn van het volk. Dit welzijn
is dus, indien ons streven erop gericht is, nog niet of slechts ten dele bereikt. Ik laat
daar of het een werkelijkheid is die reeds bestaat in de toekomst of dat het iets
onbestaands is dat wij behoren voort te brengen, in ieder geval mogen wij het een
begeerd oogmerk noemen, een doel.
Ik wil bekennen, mijne heren, dat ik mij, voor mij de eer te beurt viel mij aan uw
vergadering te presenteren, evenmin als wellicht sommigen uwer ooit had afgevraagd
wat het welzijn van het volk mocht zijn, ik heb dit pas gisteren gedaan. Het mag
alweer naïef klinken dat ik als eerste factor van het welzijn de gezondheid beschouw,
het evenwicht van geestelijke en lichamelijke functies. En hier begon ook mijn eerste
aarzeling of ik de vererende opdracht, deel te nemen aan de beschikking over het lot
van het volk, aanvaarden mocht. Ik blink niet uit in verstand, noch in bekwaamheid.
En zelfs indien ik een voortreffelijk ingenieur was, een prominent advocaat, bankier
of econoom, zou ik mij niet bevoegd achten het geestelijk en lichamelijk evenwicht
van anderen te verzorgen. Dit was een der overwegingen die mij voerde tot de
aanstonds mede te delen gevolgtrekking.
Er zijn andere factoren voor het welzijn, ik weet het, want gezondheid alleen
schenkt nog geen voldoening. Zij wordt bijvoorbeeld anders gewaardeerd door een
slaaf dan door een vrije man. Indien wij de geschiedboeken lezen zien wij dat in alle
eeuwen verlichte bestuurders het hun taak achtten de rijkdom, de kennis, de
bekwaamheid van hun volk te bevorderen. Ongetwijfeld zijn dit begerenswaardige
goederen. Maar het komt mij voor dat zij geen doel zijn, geen eindpunt waar men
bevrediging
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vindt, immers wie ze eenmaal bezit vraagt zich af wat hij ermee doet. Het zijn
goederen, meen ik, die men in de loop der eeuwen overschat heeft, zo zeer dat men
hun waarde niet meer onderscheidde en zelfs bereid was ervoor in slavernij te leven.
Om ze te verwerven verhief men de arbeid tot afgod, waaraan geslachten na geslachten
ten offer zijn gebracht. De vreze des Heren moge deugd zijn, zij verkeert in ondeugd
indien men haar overdrijft en meent dat wat de Heer de eerste mens gebood ook voor
zijn verste nakomeling moet gelden. Het gebod, het dagelijks brood te winnen in het
zweet des aanschijns, mogen wij beschouwen als een tijdelijke bepaling, zoals er
door uwe hoogachtbaren zo vele worden uitgevaardigd. Wie uwer verkiest niet een
uurtje luierens boven een dag zwoegens? Wie uwer wil, als hij met zijn geweten te
rade gaat, niet toegeven dat het hoog tijd is de arbeid in het mensenleven een mindere
plaats toe te kennen dan hij tot dusverre ten onrechte heeft ingenomen? Dat hij
vervangen behoort te worden door een bezigheid die met lust wordt verricht?
Hij zweeg een ogenblik, rondkijkend, voor hij vervolgde: In de blik van sommigen
uwer bespeur ik afkeuring, alsof zij mij willen tegenwerpen: Zonder arbeid geen
rijkdom, geen kennis, geen bekwaamheid. Laat ik erkennen dat zij gelijk hebben.
Laten zij dan toegeven dat de arbeid slechts een middel is dat niet boven het doel
gesteld mag worden. Men prijze de knecht niet boven de meester. De rijkaard die op
zijn zakken zit en zich niet bekommert over het gebruik ervan, de meester-timmerman
die zegt: Ziezo, ik ken mijn vak, dat is genoeg, lijdt aan kortzichtigheid. Arbeid, tot
wat? Rijkdom, kennis, bekwaamheid, tot wat?
Ik heb mij, evenals gij allen, afgevraagd wat dan het doel is waar wij naar streven
moeten, waarin dan het welzijn mag bestaan en u, mijne heren, zal het niet verbazen,
het enig antwoord dat ik vond was: het genot van het leven of, indien dit woord u
meer behaagt, het geluk. Verder dan het geluk, in welke schakering ook, zie ik geen
doel voor de tijd die ons beschoren is tussen het ogenblik waarop onze moeders ons
aanschouwden en dat ander waarop onze dierbaren ons ten grave dragen.
Getrouw aan het beginsel dat alles te betwijfelen is neem ik aan dat ik mij hierin
vergissen kan, dat ieder uwer een beter doel zou kunnen noemen. Gij wijst wellicht
op een waarachtige gemeenschap, hetzij kerkelijk hetzij wereldlijk, op een heilstaat
Elysium of Eutopia, op een koninkrijk der hemelen. Verheven doelen,
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voorwaar. Ik zeide al dat ik geen school heb bezocht en niet kan bogen op kennis,
gij zult mij dus vergeven dat ik niet weet of zulke doelen tot het dromenrijk behoren
of tot de werkelijkheid, en mijnerzijds ben ik bereid op gezag van uw ervaring aan
te nemen dat zij hoger zijn dan het doel dat ik kan onderscheiden. Ik vraag u echter
in gemoede te overwegen of het wenselijk is de mensheid die, ongetwijfeld ook
volgens uw oordeel, nog in haar kinderschoenen staat, om zo te zeggen de eerste
klasse van de leerschool der beschaving volgt, sprongsgewijze tot de hoogste te
bevorderen, of het niet veeleer raadzaam is haar geleidelijk alle klassen te laten
doorlopen. En indien gij mij hierin bijvalt mag ik u als tweede klasse, volgend op de
eerste van de arbeid, die aanbevelen waar van de vreugde wordt geleerd.
Dan, mijne heren, gaan wij een wereld tegemoet die geen leerschool is en geen
werkplaats, maar een feestterrein, en het leven is daar een balspel. De belangen,
geestelijke zowel als stoffelijke, zijn de mensen gelijk fraaie speelballen in de hand,
niet bestemd om behouden te worden als bezit, maar van de een naar de ander
geworpen tot vermaak van het ogenblik. Iedere dag is daar een zondag, waarvan men
weliswaar enkele uren besteedt aan reiniging en huishouding, maar toch de meeste
kan doorbrengen met zijn genoegen, een ieder naar zijn keuze. Ik wed met u tien
tegen één dat verreweg de meesten een spelletje zullen kiezen, met kunst, met
wetenschap, met sport. Enkelen zullen het luieren verkiezen, weinigen, behept met
een erfenis, zullen zwoegen zoals hun voorouders, op de akker of in de boekerij,
maar zij zullen het naar vrije keuze doen. De hele aarde aanschouwen wij dan als
ons lustoord.
Ik zie dat sommigen uwer de schouders ophalen, alsof zij me tegenwerpen dat dit
slechts een droom is door vele anderen gedroomd, en ik lees in hun blikken de vraag:
Vanwaar dan het dagelijks brood? Ik antwoord: Brood en nog vele andere zaken,
voortgebracht met gepaste arbeid. Aan drie jassen heeft iedere man genoeg, een voor
de zomer, een voor de winter, een voor de pronk, aan zeven japonnen iedere vrouw.
Vier stoelen zijn genoeg voor twee personen. Voegt men bij het dagelijks brood een
braadhoen met appelmoes en op de verjaardag een roomtaart, het is genoeg en wie
dit niet weet blijft niet gezond. De deskundigen onder u mogen berekenen of gepaste
behoeften al de uren van het daglicht voor arbeid vergen. Ik vertrouw op hun
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oordeel en ik bepaal mij tot het doel waarover wij eenstemmig zijn, de levensvreugde.
Hoe zullen wij haar vinden? Niemand die de vreugde zoekt gaat naar een
ijzergieterij, een kolenmijn, een kantoor, omdat een ieder bij intuïtie inziet dat
industrieel, ingenieur, bankier, hoe bekwaam ook op zijn gebied, de begaafdheid
mist om de weg te wijzen naar de vreugde. Wat kan, om een voorbeeld te noemen,
een landbouwkundige van het harpspel weten? Niemand twijfelt aan uw
bekwaamheden, hoogachtbaren, maar waarin zijt ge bekwaam? In landbouw,
nijverheid, koophandel, in huishoudkunde en rechtsgeleerdheid. Gij zult erkennen
dat geen dezer middelen onmisbaar is voor de levensvreugde. Uw bekwaamheden
verlenen u de bevoegdheid tot bestuur der hedendaagse zaken. In de nieuwe tijd
evenwel zal het niet voldoende zijn te besturen. Gij zult, meer dan op uw
bekwaamheden, op uw begaafdheden moeten vertrouwen, op uw scheppingskracht,
die immers ook uw essentie is, om de vreugde voor uw volk voort te brengen.
Ziehier dan in het kort een voorstel dat ik aan uw oordeel onderwerp. De aarde
met volledige inrichting behoort ter verlustiging aan iedereen en wordt beheerd door
een gezelschap van uitverkorenen van beide geslachten, door de natuur voorzien van
begaafdheden die de vreugde kunnen voortbrengen. Deze begaafden zullen, wanneer
het hun goeddunkt en onafhankelijk van elkander, hun gezelschap aanvullen met
andere begaafden en zij alleen zijn bevoegd, zo afzonderlijk als te zamen, te oordelen
wat begaafdheid is. Aangezien hun begaafdheden zich in de beste omstandigheden
kunnen ontwikkelen worden zij, op de wijze door hen vastgesteld, onderhouden door
alle bewoners van de aarde. Hun taak is voor allen de vreugde te scheppen, bovenal
de zuiverste, de vreugde die uit de schoonheid vloeit. In overeenstemming hiermede
worden zij in rangen verdeeld, vooraan de poëten en muzikanten, welke
laatstgenoemden in belangrijke beslissingen, niet de muziek betreffende, geen stem
zullen hebben. Dan volgen de kunstenaars van alle gading, de beoefenaren van spel
en wetenschap, voor zoverre deze zich onthoudt van het nut, de meesters in de sport.
Aan dit gezelschap ondergeschikt wordt er een tweede gevormd, belast met het
bestuur van de huishouding der aarde, daarbij begrepen
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de regeling van de onvermijdelijke arbeid, en tot dit gezelschap behoren alleen
begaafden van het vrouwelijk geslacht.
Ik laat het aan uw verbeelding over een tafereel op te roepen van het leven in de
nieuwe tijd, gegrond op het beginsel van vreugde en spel. En hiermede,
hoogachtbaren, kom ik tot het besluit en een enkel woord dat mij betreft. Niet alleen
de bekwaamheid, die u ten deel is gevallen ontbreekt mij, ik mis ook iedere
begaafdheid die mij in staat zou stellen te beschikken over het geluk van het volk en
ik acht mij dus verplicht mijn mandaat neer te leggen, waarbij ik de hoop uitspreek
dat degenen onder u, die mij hierin gelijken, mijn voorbeeld mogen volgen.
Toen hij geëindigd had keken de heren op hun horloges en zagen dat er nog een
uur tijd was voor het middagmaal. Het duurde niet lang of allen, uitgezonderd degenen
die zich naar de zaal der verversingen begeven hadden, vermaakten zich met biljart
of kegel, dam of domino, bridge of klaverjas, voorzien van sigaren. Alleen
landbouwkundige Stuiter en ingenieur Stuyver bespraken de rede van Aristus, waarbij
zij toegaven dat de vreugde, hoe moeilijk ook te bereiken, wellicht een hersenschim,
een edel doel kon zijn, maar het spel achtten zij goed voor kinderen.
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XIV
Op een lenteavond met onweer in de lucht zat Aristus aan de oever van de rivier met
zijn vrienden Tithonus en Abuys, het water ritselde en achter hen, in het zwarte loof
van de buitenplaats met het gesloten hek, klonk soms een uileroep. Zij spraken over
de teleurstellingen van het leven, het zwoegen en de verveling en het doel waarheen,
alleen Aristus had gezwegen, somber in gepeins. Abuys, die veel bespiegeld had
over onlust en ontevredenheid, gaapte en rekte zich dat de gewrichten kraakten en
besloot aldus: Hoe je het ook opvat, het bedelen is ook maar een beroep net of je
gedwongen werk doet, altijd vragen, alleen maar om de kost van alledag. Ik wou
best een weekje van de straat en ik denk dat kleine Toon ook weleens wat anders wil
dan dag in dag uit dat rekenen voor zijn kasteel vol rariteiten.
Tithonus beaamde dit, zeggend: Het is de eeuwige vergissing van ons mensen dat
we een taak willen hebben, niet alleen om het dagelijks brood, ook om de verveling
te ontgaan en dikwijls om iets, dat binnen in ons knaagt, te verdoven. Maar iedere
taak brengt zelf verveling op, daar helpt geen zondag aan en ook geen maandag
houden, als toch die eendere taak je wacht. Voor wie is het bestaan geen tredmolen?
Bij miljoenen zitten ze op de kantoren, tien uren van de dag, onderbroken door eten,
door een beetje goed, een beetje kwaad, en dan het bed. En waartoe? wat is het doel?
Hoe komen we van die vergissing af?
Vragen, vragen, sprak Aristus zacht. De wereld is boordevol van eeuwige
vergissingen en een daarvan is het vragen van waarom, de ether is ervan vervuld en
de sterren horen niets dan dat. Je bent pas vijftig, Tithonus, misschien weet je het
doel als je duizend bent. Wees tevreden met je taak. Vroeger, voor het oog van een
ster mij sloeg, had ik er ook aan kunnen wennen. Nu ben ik zoals die adelaar, alleen
niet gevallen in de lier, maar ergens in de melkweg, ik wacht maar en waar ik zit
verveel ik me net zoals alle anderen. Voor mij is een taak te zwaar, voor je miljoenen
is een spel te licht. Geef ze vreugde en vrijheid, geef ze ver-
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getelheid, ze zullen blij zijn niet langer dan een ogenblik, dan verlangen ze naar hun
taak terug en vervelen zich daarbij. Behalve de enkelen die kinderen zijn, te jong
voor deze wereld. Ik zal het je tonen. Gaan jullie morgen naar de eigenaar van die
buitenplaats hierachter, koop die. Ik ben niet gestemd voor vermakelijkheden want
mijn tijd gaat snel voorbij. Binnen vier weken richten jullie een kermesse d'été in,
die voldoet aan de hoogste eisen. Zend dan uitnodigingen aan mindere en hogere
ambtenaren, daarmee gelijkgestelde kantoorlieden met hun dames, kinderen,
verwanten, kennissen boven zestien jaar, mits ook die te werk gesteld zijn in openbare
of particuliere dienst, op bureau, kantoor, fabriek of winkel, en behoefte hebben aan
verlossing van de verveling. Bied ze die belangeloos aan. Geef ze het vermaak met
volle handen. Gegadigden zich te wenden tot de heren Tithonus en Abuys. Kermesse
d'été betekent kermis voor de duur van de zomer en wie er komt mag genieten tot
de herfst. Laat Mignonnette voor de muziek zorgen, misschien kom ik op een avond
en dans met de mooiste mee.
De vrienden namen de opdracht gaarne aan, zij was hun ook toevertrouwd want
Tithonus, in het paardenspel opgeleid, kende het klappen van de zweep en Abuys
onderhield nog banden met de kermiswereld. Het was een taak waaraan zij zich met
zo veel ijver wijdden, dat wellicht geen der aanstaande genodigden ooit zo hard
gewerkt had als zij in deze dagen deden.
In weinig tijds veranderde Nooit-Gedagt aan de Gimpel, dat landgoed van
loofgeruis en vogelzang met zijn statig herenhuis, lommerrijke vijvers en rococo
koepeltjes, in een oord van feest voor verscheiden smaak. Er verrezen welgetimmerde
gebouwen, wit en oranje en azuur, sierlijk onder het blad der eeuwenoude eiken,
paviljoenen en kiosken met arabeske fresco's, die zowel de kalief van Bagdad als de
directeur van de World's Fair behaagd zouden hebben, schiet- en muziektenten, nogaen wafelkramen in renaissance- of Morenstijl, danslokalen met vloeren van goudsteen
of van glas, zilveren rutsbanen en toverbazaars, wonderlijke fonteinen. De brede
eiken echter, de gezuilde beuken bleven in hun staat, ongestoord van lampions, zodat
een ieder die vermoeid werd door de zwijmel voor oog en oor ook duistere plekken
vinden kon. De dagbladen brachten het publiek in spanning, zij prezen herhaaldelijk
de verrichtingen der heren Tithonus en Abuys als een onbeschrijflijke weldaad
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aan het land. Hoewel de uitnodigingen kwistig waren rondgestrooid, ontvingen zij
dan ook stapels aanvragen van lieden die meenden ervoor in aanmerking te komen
en ook die werden bevredigd. Abuys was ervoor allen tegelijk te verwelkomen, maar
Tithonus overtuigde hem dat het beter was niet meer dan duizend toe te laten,
misschien kwam er dan voor anderen plaats als er iemand zat werd van pleizier.
Liever één helemaal dan tien half voldaan, was zijn stelregel.
Al vroeg in de morgen van Sint-Jan, onder een wazige hemel zonder wolk, stonden
voor het gesloten hek de jongsten der genodigden te wachten, klerken, commiezen,
aankomende bedienden, met moeders, zusters en verloofden, op hun zondags
aangedaan, en hier en daar ging al geluid van zang. De koelte droeg de fijne geuren
van poffertjes en vanille aan. Toen verscheen aan het einde van de oprijlaan een man
met een grijze baard en op de mouw een witte strik, hij wuifde de wachtenden uit de
verte toe. Dat was Tutte, aangesteld tot opziener en gids. Voor hij het hek opende
riep hij de naam van degeen wie het lot de gunst geschonken had het eerst te mogen
binnentreden, een zekere Herks, rekeningschrijver van beroep. Hij naderde, begeleid
van twee zusters in satijn. Nadat Tutte hem binnengelaten had schudde hij hem de
hand, speldde een medaille op zijn jas en bovendien schonk hij het drietal ieder een
zilveren mirliton. Bijgestaan door de wachtenden trok hij daarna het hek wijd open,
de kermisgasten drongen binnen terwijl onder de bomen ginds de verlokkelijke tonen
van de Washington Post begonnen en, op Tuttes luid verzoek, paarden zich in die
oprijlaan de dansers, alle getooid met strikken, en huppelden zwierend voort naar
het grasveld met de ruisende fontein. Daar was een tribune waar Tutte opklom, die
hen toesprak: Welkom, kameraden, broeders in de vreugde. We hebben jullie al lang
in het oog gehouden, hoe je zwoegt en netjes je plicht doet, we hebben je
bescheidenheid bewonderd, dat je niet meer vraagt dan je krijgt, en ziet, de fortuin
heeft aan jullie gedacht en geeft je nu de gelegenheid te genieten zoveel je maar wilt.
Jullie blijven hier gerust zolang de zomer duurt. Er staan bedden klaar voor de lui
die zich te veel vermoeien, er zijn verpleegsters die jullie zullen helpen als je het al
te bont maakt. Weg met je zorgen, weg met het saaie werk, neem met volle handen,
eet, drink, dans, zing, vermaak je en geniet zoveel je kan. Een ieder is hier zo vrij
als in het paradijs,

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

267
zonder onderscheid van stand, en de hele zomer hoef je aan geen geld te denken.
Hoewel in de muziektent het volkslied werd ingezet steeg plotseling uit die drom
het lied dat zij nog niet naar huis gingen, nog lang niet, en groepen reiden zich arm
aan arm tot slierten, die slingerend verdwenen in de lanen.
Toen Abuys kwam en hoorde dat het pas acht uur was keek hij verbaasd naar alle
richtingen, want de kermis was al in volle gang, met de deuntjes van de orgels, het
knallen aan de schiettent, het fluiten van de draaimolens, bovenal het rumoer van
stemmen, zang en roep en gil van meisjes. Ook Tithonus en zijn zuster, die hem
begroetten, waren verwonderd, echter over het wegblijven van de oudere genodigden.
Maar juist toen zij hierover praatten kwamen er enige heren aangewandeld, ieder
met een welvarende dame aan de arm. Zij bleven staan en, de hoeden afnemend,
vroegen zij de weg naar het beste restaurant. Twee hunner, een zekere heer Borger
en een zekere heer Verstuyf, beide van het stadhuis, meenden Tithonus eerder ontmoet
te hebben, er volgde een aangenaam gesprek en zij lieten zich met genoegen de weg
wijzen naar een prachtig paviljoen, waar de tafels helder gedekt stonden en achter
de buffetten uitgezochte spijzen opgestapeld lagen, pasteien, taarten, hammen,
geflankeerd door meloenen, ananassen, kreeften. Deze heren en hun dames waren
de eersten die hier de genietingen van de keuken smaakten. Een uur later, toen Abuys
binnenliep om te zien of de gasten behoorlijk werden bediend, waren alle tafels bezet
door heren van de gegoede stand, inspecteurs, referendarissen, deurwaarders en
andere bekleders van belangrijke ambten, van een onbeperkt ontbijt genietend, maar
ook jongere en mindere ambtenaren hadden hier en daar een plaats gevonden en de
zaal was vrolijk van stemmen en gerinkel.
Het kan zijn dat de verleidelijk opgediste gerechten, welke men voorbij zag dragen,
de eetlust bijzonder prikkelden, dat de voorkomende bedienden konden raden wat
iemand zou voldoen, saucijzen of vis, pannekoek of garnalen of amandeltaart, het
kan ook zijn dat een ieder meende voor deze gelegenheid van de gewoonte te moeten
afwijken, hoe dit zij, velen strekten het ontbijt uit tot kort voor het middaguur, zodat
andere gasten, kijkend door de glazen deuren, moesten wachten op hun beurt. Niet
dat dezen nuchter waren, integendeel, de zorgzame Tutte
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deed allerwege zijn best de bezoekers aan te moedigen en bescheidener paviljoens
of de kramen binnen te treden, waar men oliebollen of speculaas, paling of honingkoek
verschafte, en zo vleiend sprak hij dan dat een ieder zich liet overreden. Maar dat
grootse paviljoen had al in die eerste morgenuren een faam gekregen, immers men
zag er patroons en superieuren binnengaan, en natuurlijk wilde ook iedere
ondergeschikte het beste eens beproeven.
Deze eigenaardigheden bemerkten de gidsen eveneens bij de gebouwen voor
vermakelijkheden. De jongere lieden, die in de wereld de lagere posten bekleedden,
konden van schiettent of koekloterij niet scheiden, maar zodra zij een groepje
bezadigde heren met hun dames zagen die zich naar het spiegelpaleis of het circus
begaven, begrepen zij dat daar groter genoegen geboden werd, en zij volgden, zingend
arm aan arm, en bleven dan wachten op hun beurt, juichend zodra zij binnen mochten.
Herhaaldelijk wees Tutte de stroom der jongeren dat er nog vier andere mallemolens
waren, vermanend dat men de tijd niet verkwisten mocht met wachten op een plaats
in de grote met het machtig orgel, door de ouderen begunstigd, het hielp niet, zij
drongen en duwden, want aan de lachende gezichten van patroons en directeuren op
de paarden zagen zij dat hier het echte vermaak moest zijn. Ze hebben gelijk, zei
Abuys, door Tutte aangeroepen om dit verschijnsel te zien, de bazen weten het beter.
Let maar op, soms is het net of de oude lui de jongens nadoen, maar dat komt omdat
ze snappen hoe je de pret anders kan opvatten.
Een voorbeeld hiervan kon Tutte in de danszalen zien. Oudere heren, die met hun
echtgenoten de lanciers gedanst hadden, schouwden van de estrades toe hoe de
jongelui hen navolgden en knipoogden tegen elkaar. Toen hij hier een halfuur later
weer binnentrad waren het de jongelui die op de estrades toeschouwden hoe de heren
een one-step dansten, veel langzamer weliswaar dan zijzelf gedaan hadden, maar
veel inniger en met meer stijl.
Trouwens, bij alle vermakelijkheden bleek dit onderscheid in de wijzen waarop
jeugd en ouderdom genoten, niet alleen in rust of luidruchtigheid. Jongste bedienden
en adjuncten met hun beminden toefden maar een korte wijl in het paleis Alhambra
waar de oosterse dansen werden vertoond, zij vonden ze raar en vervelend en weer
buitengekomen hosten zij snel naar de tent der komieken wier refreinen zij aanstonds
medezongen. Kalme
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heren echter, inde fauteuils gezeten, schouwden keurend toe hoe de odaliske of Turks
kamermeisje, met haar schoenen van rood leer, haar wijde broek van gele zijde, haar
ogen van git en paarlemoer, de heupdans uitvoerde bij fluit en tamboerijn. Een der
heren was eigenlijk de enige die gaapte, terwijl hij zijn vrouw vroeg of zij het aardig
vond, maar een heer, die sprakeloos had gekeken, vertolkte bij het heengaan de
gedachte van anderen, zeggend: Je moest het vaker zien, dan begreep je het beter.
Zo ging het ook met het genot van de muziek. Madame Mignonnette had zorgvuldig
orkesten en muzikanten uitgekozen en ze plaatsen aangewezen ver van elkaar, deze
in koepeltenten, gene in kleine zalen of, zoals met sommige solisten het geval was,
verborgen in het struikgewas. Zolang het dag was scheen het of de bezadigde
kermisgangers geen oor hadden voor muziek, zij liepen de fanfares pratend en lachend
voorbij, terwijl de jongelieden en de juffrouwen daarentegen hier aandachtig
luisterden, met de ogen glinsterend naar de lucht gericht, en bij de fiorituren en de
bravoures van hoorn of trombone verscheen de glans der verrukking op hun verhitte
aangezichten. Bij het verflauwen van het zonlicht echter scheen het of de muziek
juist de ouderen meer bekoorde en toen de booglampen opgingen, de blauwe en rode
lichten geslingerd langs de paden, waren zij de enige toehoorders bij de potpourri's.
Opmerkelijker bleek dit verschil bij de kamermuziek, op rustige plekken onder het
geboomte uitgevoerd. Slechts enkelen zaten hier en zij niet jong meer, twee bij twee
op een bank of op het gras, luisterend naar trio of kwartet, ongestoord door de tonen
van de orgels en het schieten in de verte. Toch bespeurden Tithonus en Aristus ook
wel jongeren in het bos. Er was een vijver met een eilandje erin waar, juist toen zij
kwamen, een barcarole werd gespeeld en aan de oever ontwaarden zij, ver van
elkander, vier gestalten van jonge mensen alleen door muziek aangetrokken. Twee
van hen waren dichters die Aristus eens ontmoet had en het verwonderde hem hen
hier te zien op de kermis, maar Tithonus verzekerde hem dat ook zij ambtenaren
waren.
Het was elf uur, zij liepen onder de zingende en hossende menigte hier en daar.
Aan de uitbundigheid was te horen dat een ieder zijn dagelijkse taak vergeten had,
aan de blinkende ogen was te zien dat iedereen genoot en geen nieuwe wensen
koesterde. Voor de wafel- en oliebollenkraam ging het gedrang nog
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onverminderd voort en Abuys, hen medevoerend naar het groot restaurant, toonde
trots het gewoel daarbinnen, de mensen zaten er schouder aan schouder aan de tafels,
met kleurige mutsen, met narrenstaven, bestrooid met vergulde snippers, zo dicht te
zaam gedrongen dat de bedienden, kreeften, oesters en champagne dragend, zich
met moeite een weg konden banen. Dat gaat zeker de hele zomer zo door, zei Abuys,
de lui krijgen er schik in en onze kermis belooft mooi te slagen. Aristus, die nog
somber was, antwoordde: Ik wed dat we ze om zes uur kunnen tellen, een enkele
dichter nog, een enkele verliefde of wetteloze, de anderen naar bed en morgen naar
kantoor.
Het was twaalf uur toen zij de blanke balzaal binnentraden, waar op de vloer van
goudsteen mozaïek de paren, met rozen in het haar of op de borst, de Washington
Post dansten, deinend, dwarrelend in een verguld waas van stof, glimmend van
inspanning maar onvermoeid. Jong en oud was hier gemengd en zij zagen bekende
gezichten, de heer Gareel met mevrouw Rosamonde, de heer Aandagt met een
winkeldochter, de dichter Pinke met juffrouw Monica, die hen toeknikten in het
voorbijgaan. De maten dreunden, zij konden elkander niet verstaan, maar dat was
niet nodig met al die glimmende en lachende gezichten, die ogen star van eindeloos
genot.
Nauwelijks was de muziek opgehouden, de paren zochten nog hun zitplaatsen,
plotseling verslapt, of het orkest zette opnieuw in, nu een wilde maat. Men wees,
men zag een jonge man met rosse krullen, zijn hoed wegwerpend, naar het midden
van de vloer snellen, men zag onverwachts, niemand wist van waar, zo licht als een
vlindertje een vrouw in het wit met blote benen naar hem toe trippelen, en hij vatte
haar om het middel, hij hief haar boven zijn hoofd, en opeens zag men een gezwirrel
van twee verenigde gestalten, blanke benen, fonkelende krullen, wentelend in razende
vaart heel de zaal rond, zo snel dat een ieder nog verbaasd keek waar die tocht vandaan
kwam toen hij weer voorbijvoer, een doordringende geur van rozen, citroen en violet.
Een ieder voelde een bedwelming, een ieder rees van de stoel en plotseling, bezeten
door die geur of die maat, greep de een de ander aan en de benen gingen of zij zelf
niet wisten dat zij dansten. Abuys hield de hand voor de ogen, bevreesd voor
duizeling.
Even plotseling werd die dansbevlieging afgebroken en de
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deinende warreling spatte uiteen, naar buiten stuwend, gillend, joelend, naar het
geknetter dat er klonk, het gebruis en het zwaar geknal. De bomen glinsterden in
rode gloed van het vuurwerk op het grasveld. Daar stonden de mensen stil rondom,
rij achter rij met hun strikken en mutsen, afwisselend rood en hel wit beschenen, de
gezichten opgeheven naar de vuurpijlen. Bij de lichtschijn van een cascade zag Abuys
toen al enige heren, de hoeden schuin, gearmd met hun dames wegwandelen naar de
oprijlaan. Nu al? riep hij en gevolgd door Tutte rende hij ze achterna om ze tegen te
houden. Meneer, zei hij, een heer bij de mouw vattend, u mag nog lang niet weg, er
komt straks nog meer vuurwerk en een optocht en nog meer, dat gaat de hele zomer
zo door en als u even slapen wil hebben we een zacht bed voor u. De heer nam de
hoed af, dankte en antwoordde: We hebben ons best geamuseerd, maar ziet u, morgen
is ook een dag en er zijn ernstiger dingen. Het werk roept, meneer. En zijn dame trok
hem mee, zeggend: Toe, Anton, je bent nu al stijf, denk aan je kantoor.
Een andere heer, die met een dozijn vrienden vertrok en door Tutte aangehouden
werd, keek hem met glazige ogen aan en antwoordde: De hele zomer, zegt u? Denkt
u dat ik een krekel ben? Wie zorgt dan voor de boterham? - Het hielp niet of Tutte
hem geruststelde dat de kermis daarvoor zou zorgen, zoals zij al de hele dag gedaan
had, zij namen de hoeden af en keerden zich zwaaiend om, sommigen het refrein
meeneuriënd dat van het grasveld klonk: We gaan nog niet naar huis, nog lang niet.
De lampions schenen nog over minnenden met trage voeten en de hoofden tot
elkaar genegen. De kramen stonden verlaten en de baksters met gekruiste armen
keken over wafels en oliebollen nutteloos opgestapeld. Op het grasveld hosten nog
slingers jongelieden, hand aan hand geschakeld, de muziektent rond, schreeuwend:
Komt vriendenschaar, komt bij mekaar. In het donker op banken zaten moeders en
zusters, slapend tegen elkaar geleund of met een zakdoek aan het hoofd. De drommen
dunden, de rijen brokkelden af, andere vormden zich, nu zwaaiend door de oprijlaan,
waar zij aan het hek nog tegengehouden werden, dan in de duisternis langs de rivier
verdwenen, met de zang van: Komt bij mekaar! verstervend naar de verte.
We hebben paarlen voor de zwijnen weggegooid, zei Abuys op bittere toon. Noem
je dit een kermis? Onze-Lieve-Heer kon zelf op het ogenblik geen rijker feest voor
de mensen bedenken,
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groene bomen, zuivere lucht, fris water, vrijheid, zorgeloosheid, prachtige gebouwen,
kost en drank zoals ze thuis niet krijgen, patertje-langs-de-kant en horlepijp, net
zoveel dansen als ze maar willen. Maar dat loopt weg na een paar uurtjes al. Het spijt
me, maar het is niet aan ze besteed.
Dat is de moraal niet, antwoordde Tutte. Onze kermis zal op ze werken zoals een
glaasje met een zoute bol voor het eten, dat geeft trek. Je zal zien dat ze terugkomen
en het volgend jaar roept de hele wereld dat ze recht hebben op kermis, hun leven
lang.
In de lanen waren de booglampen met de bladeren alleen. Abuys en Tutte liepen
filosoferend te speuren naar gasten, de lampions keken hen zwijgend aan. Alleen
aan de vijver in het bos, waar Aristus en Tithonus zaten, vonden zij vier gestalten in
luisterende houding op het mos en hier was nog geluid, een melodie die van een
piano op het eiland kwam.
De lucht begon te gloren, de bladeren ritselden, de piano speelde nog. De vier
gestalten zaten er, of zij nooit genoeg hadden, of zij eeuwig konden luisteren naar
een ballade.
De zon verguldde het mos, de muziek zweeg, toen gingen ook die verliefden heen,
langzaam, waggelend van boom tot boom, door Aristus en zijn vrienden nagestaard.
Een ieder mens was naar zijn taak teruggekeerd en de vogels zongen.
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XV
Er was eens een man, nog jong van jaren, die veel van kinderen hield. Ieder kind dat
hem zag vond hem mooi met zijn krullen, roodgoud zoals de ondergaande zon,
rechtop net als Riket met de kuif, en ieder kind wilde wel dadelijk met hem mee,
maar dat kon niet, omdat de moeder of de meid het vasthield. De dag daarna vroeg
het wel: Waar is die man? maar niemand lette op de vraag en het kind vergat het
weer, behalve dat het soms nog van hem droomde. Toch waren er kinderen die met
hem meegingen en hoe zij hun ouders verlieten heeft niemand ooit geweten, alleen
vertelde later een jongetje dat die man muziek kon maken zonder piano of viool en
dat het dat was geweest.
In die tijd was iedereen in het hele land ongerust, omdat er telkens in de krant
stond dat er een kind verdwenen was, soms van twee en soms van zes jaar, en daar
men dacht dat het in het water was gevallen of gestolen door een heiden, zocht de
politie overal. Maar lang zocht de politie niet, want wanneer de agent bij de ouders
kwam om te vragen hoe het kind eruitzag, merkte hij dat de vader en de moeder dat
niet eens meer wisten en het ook niet erg vonden, en wanneer hij wegging dacht de
agent dat het ook niet nodig was er moeite voor te doen. Maar niet alle ouders waren
zo onverschillig, de meeste pasten goed op hun kinderen, die zoet thuisbleven en
niet bang waren dat ze gestolen zouden worden. Het duurde ook maar een maand
dat er in de krant over te lezen stond, toen praatten de mensen niet meer over de
verdwenen kinderen. Wat was er eigenlijk gebeurd? Wat wist de politie ervan?
Op een zondag hadden de ouders Mientje en Koen meegenomen op een wandeling
buiten de stad, zij hadden vrienden ontmoet en in een uitspanning bier gedronken
zonder op de kinderen te letten. En toen zij naar huis gingen waren die kinderen weg.
Zij hadden niet gezien dat Koen en Mientje onder de beukenhaag waren doorgekropen
en dat aan de andere kant een wagentje stond, lichtgeel zoals een citroen, met hoge
wielen en een witte ezel ervoor. Er zat een man in met een stem als een viool.
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In dat wagentje waren ze weggereden, de ezel draafde vlug, ze voelden dat die man
zachte handen had. Zo waren ook de andere kinderen weggegaan, omdat de ouders
niet op ze gelet hadden, Riek en Pop, Hanneman en Heintje, Neeltje en Mies. Maar,
zoals gezegd, de ouders hadden het gauw vergeten. En die kinderen dachten ook niet
meer aan de ouders, want waar ze nu woonden was het veel prettiger dan thuis.
Dat was in een groot bos op een heuvel, op sommige plekken helder groen, op
andere blauwachtig, daar stond een huis met een rieten dak en kamperfoelie aan de
muur, en erachter de stal waar de ezel sliep, het schaap en de twee geiten, ieder met
een jong. In de achterkamer stonden de bedden waar die kinderen in sliepen, in de
voorkamer was het portret van de dame die zingen kon met de mond toe en ook de
blauwe tafel waar zij aten, en er was niemand anders dan die man die hun de warme
bollen met honing gaf en er altijd bij vertelde. Ze noemden hem Aristus en ze hoefden
nooit te huilen want hij had telkens iets nieuws, ook als hij pas iets gegeven had, dus
was er geen tijd voor. Wanneer ze opkeken onder het spelen zagen ze hem en die
dame met het geluid in de mond, en ook wanneer ze niet opkeken hoorden ze zijn
stem die antwoord gaf, zodat zij altijd wisten dat hij dichtbij was.
Al dadelijk wanneer zij wakker werden door het gekir van de duiven op het dak,
stond hij voor ze en hij had voor ieder iets, een takje met een gouden tor erop, een
eekhoorn die op zijn staart zat, een doos met gekleurde steentjes of een mandje met
aardbeien uit het bos. Terwijl hij floot sprongen ze alle acht uit bed en ze volgden
hem naar de beek, maar Mies droeg hij op zijn arm omdat zij zulke korte benen had
dat zij niet vlug mee kon lopen. Een beek was het niet, alleen een paar vlietjes van
water dat tussen hoge varens vanzelf uit de grond kwam en over de witte steentjes
snel naar beneden kronkelde. Daar plasten en spatten ze mee en ze mochten ook hard
vragen waar het naartoe ging, al hield Hanneman elke morgen de vinger op de mond,
dat ze stil moesten zijn om Doornroosje niet wakker te maken die een eind verder
achter de lijsterbessen sliep, maar ze wisten heel goed dat zij toch zou blijven slapen
tot de prins kwam. En ze zongen binnensmonds zoals ze geleerd hadden van de dame
op het portret. Heintje was altijd de eerste die genoeg had van het water en zei dat
hij honger had, en zodra hij ging liepen de
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anderen hem achterna, Neeltje het laatst, omdat ze altijd zocht of er een iets verloren
had en dat bracht ze mee. Soms moest ze Riek terughalen om haar de wangen te
wassen. Soms keek ze verbaasd omdat ze dacht dat Aristus nog bij de beek bij haar
stond en nu zag zij hem hier voor de deur wachten, hij kon ook op twee plaatsen
tegelijk zijn.
Hij wist dat zij altijd wat later kwam omdat zij zoveel te doen had, zij was van
allemaal het best gewassen en gekamd. Zij was het ook die samen met Mientje de
grote bruine bollen, die buiten al te ruiken waren, uit de keuken binnenbracht en op
de tafel stapelde, telkens nieuwe, want ze aten vlug omdat bollen juist zo gegeten
moesten worden dat er nog een beetje damp afkwam en dan ging de honing ook in
de gaatjes zitten. Aristus vond het wel niet erg dat iedereen kleverige vingers had,
maar zij tweeën die de oudsten waren, Neel zes en Mientje vijf, mochten ze toch
allemaal met een doek afvegen. Heintje en Hanneman waren ook vijf en Heintje at
het meest, Aristus zou schrokkige Gijs laten komen om te zien wie de dikste was.
Daarna begon de pret. Riek trok Aristus aan zijn broek en zong al de versjes die
ze wist, maar ze moest er zo bij lachen dat de woorden niet te verstaan waren, ze
lachte soms zo lang dat de anderen meelachen moesten, en ze liep voorop naar de
tuin om de erwten en de bonen te plukken. Die hingen voor haar toch te hoog en dan
stond ze maar te lachen in de zon en draaide rond of liep de kapellen achterna, maar
ze hielp weinig met het plukken. Ze leerde ook niets, ze wist niet eens welke planten
je niet in de mond mocht nemen en hoe ze heetten. Behalve Heintje, die de mooiste
erwten vond, deden de anderen ook niet veel. Hanneman stond meestal met zijn duim
in de mond overal rond te kijken, want hij hoorde altijd iets dat een ander niet hoorde,
hij wist ook welke vogels dichtbij kwamen en welke niet, maar hij merkte het soms
niet eens dat Pop voor hem stond en vroeg haar strik te maken, dat moest Neeltje
weer doen en ze zei dat hij beter opletten moest. Aristus stond nu hier, dan daar, hij
zag alles en hij knikte dat het goed was. En prettig vonden ze het plukken allemaal,
al zou de mand niet zo vol worden als de twee oudsten niet zo hun best deden. Die
mochten dan ook de mand naar huis brengen, zo vlug mogelijk want Aristus ging
vertellen bij het frambozen zoeken.
Eerst aten ze wel van die frambozen en ook van de zure bessen,
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maar onder het vertellen liepen ze met hem mee een paadje de heuvel af, allemaal
met Oostindische kers aangedaan, dat was de bloem voor het vaderland, had hij
gezegd, en hij zocht ook voor iedereen een klein blauw bloemetje, dat veronica heette,
voor de trouw. Wat het vaderland en wat de trouw was wisten ze allemaal. Van dat
kleine bloemetje had Hanneman altijd een handvol, maar Pop droeg bloemen van
allerlei soort, over het haar en aan de hals, zo vol was ze ermee behangen dat haar
hemd niet te zien was. En wanneer ze aan het eind van dat pad kwamen lag daar het
veld, met de ezel, het schaap, de gieten en rondom de bomen met de witte stammen.
Daar gingen ze zitten, de zon scheen boven op de bladeren. Hij vertelde niet gewoon
over iets dat ze niet kenden. Zijn stem begon zacht zoals een piano begint te spelen,
met klanken die ze meezongen, maar binnenin en niet hardop, en het klonk als iets
dat ver weg was, iets dat lang geleden was gebeurd, en toch zagen ze het duidelijk.
Op een dag had Hanneman onder het vertellen gewezen naar de overkant, aan de
voet van de bomen in blauwe glinstering, daar ging Roodkapje voorbij die hier en
daar stilstond om te plukken. Ze zagen het allemaal behalve Heintje, die opstond en
door zijn handen keek en toch alleen maar iets roods zag, Neeltje dacht dat hij zijn
ogen niet goed gewassen had. Later, toen Hanneman wees naar de markies van
Carabas, die achter een boom stond, zei Hein dat hij het ook zag, maar hij kreeg een
kleur net of hij zich schaamde. Iedere dag hoorden zij over Roodkapje, Assepoester,
Blauwbaard en Riket, zo veel dat ze bijna alles van ze wisten, wat ze dachten en
zeiden, hoe hun kleren gemaakt waren, waarom ze iets gedaan hadden, waarom dit
en waarom dat. En over nog veel meer, over Kloerekoen en Gudgod, die kereltjes
die alles konden maken wat je maar bedacht, over Klepperman waar de snoepers
voor moesten oppassen, over Parsifal en zijn schaal van smaragd en het heilig bloed,
over het kasteel waar honderd jonkvrouwen gevangenzaten, over de witte vrouwen
Morgane, Maglore en Viviane die erbij waren als er een kind geboren werd, over de
slechte heer van de berg die de nieuwsgierigen bestrafte, over moedertje van
Hoorebeeke die honderd jaar was en toch nog altijd snoepte. Daar was Koen
nieuwsgierig naar en eens, toen hij het versje opzei en niet verder wist, kwam zij het
pad af met haar stok en haar blauwe boezelaar tot de voeten. Zij wenkte
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hem bij haar te komen en toen hij voor haar stond antwoordde zij op zijn vraag:
Moedertje, wat is het geheim van uw honderd jaren?
Tijdig te bed, kind, tijdig op,
Tijdig ook wat witte drop,
Dat zal je veel langer nog bewaren.

Aristus zei dat je van bosbessen meer dan honderd jaar kon worden en toen
antwoordde ze dat ze daar nooit aan gedacht had, maar witte drop was ook goed, een
best middel noemde ze het, en ze lachte en was verdwenen. Koen zocht nog waar ze
gebleven was, hij moest alles goed weten.
Als Heintje niet vroeg of de erwten gedopt moesten worden konden ze de hele
dag op dat veld zitten, maar Aristus zei dan: Dat is waar ook, wie het eerst thuis is
krijgt de eerste aardbei. En ze liepen hard en natuurlijk was Mies er het eerst want
die zat op zijn arm. Het water in de stenen pot kookte al lang, de erwten waren erin
voor ze het gezien hadden, ook de worteltjes, de gort en de krenten en de soep stond
op tafel als Neeltje nog naar Hanneman moest zoeken, die ergens onder de blaren
naar boven stond te kijken. Bij het eten vertelde hij iets anders, maar soms werden
ze gestoord omdat er iemand voorbij het venster ging, nu eens Ali Baba met een zak
op zijn rug onder een paarse schijn die van boven kwam, dan weer Prikkebeen die
diep de hoed afnam, net of ze prinsen en prinsessen waren, en Riek kon niet ophouden
met lachen.
En 's middags zaten ze voor de deur want dan speelde hij op de ocarina, zo mooi
dat eerst de roodborstjes dichterbij kwamen, dan de mezen, dan de spechten en de
wielewalen en de duiven stonden op een rij met hun dikke kragen van paars en goud.
Zodra Pop en Koen en Mies in slaap gevallen waren speelde hij zachter, zo zacht dat
er uit de stille bomen nog meer dichterbij kwamen, hun ogen waren te zien en soms
een blauw doekje van een nimf waar juist de zon op scheen. Heintje was dan weer
weggelopen om bosbessen te plukken, maar hij at ze niet alleen, hij bracht ook een
mandjevol mee en hij zei dat hij al de tijd dat hij weg was met Aristus had gepraat.
En de drie kleinsten werden weer wakker.
Dan haalde hij uit een doos zijn zilveren fluit en van dat ogen-
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blik bleef Hanneman dicht bij hem, geen enkel kon hem wegdringen. Zij gingen het
donker van het bos in, het vlietje langs heen en terug, op sommige plekken was een
waterval tussen de varens en de struiken waar de bladeren zo dicht waren dat er van
de lucht niets te zien was. Die vliet wees de weg en hoe verder ze gingen hoe
donkerder het werd, maar hij floot nog niet. Het was ver voor ze aan de grot kwamen,
daar lieten ze de vliet alleen en stonden onder donkere bomen met de takken tot de
grond. De ingang van die grot was zwart als de nacht, maar zodra ze binnenkwamen
zagen ze in de diepte van de put een licht van zilver. Ze hielden elkaar bij de hand,
langzaam begon hij te spelen. Een ander speelde daar in de diepte dezelfde tonen na.
Dan zagen zij in dat licht beneden het gezicht van de nimf, met grote ogen in het
donker kijkend terwijl zij luisterde naar de fluit van Aristus en die andere. Wanneer
hij ophield wees hij dat daar beneden zwarte gangen waren en wie erdoor liep kwam
in een tweede wereld, waar iedereen nog eens woonde zonder het te weten. Jullie
wonen hier, zei hij, maar ook daarginds. Daar lachen en praten jullie ook, bijna net
zoals hier, maar als je goed luistert is het toch een beetje anders, hoor maar. - Een
voor een hield hij ze vast voor die put en hij liet ze hun eigen naam roepen en dan
riep dat zelfde kind daar beneden zijn naam terug. Mientje! Een ogenblik daarna riep
die andere: Mientje! maar het klonk niet zo helder, misschien omdat het in die wereld
donker was. - Vind je het prettig daar? - Vind je het prettig daar? vroeg die andere
met een stem of ze het niet geloofde. En Riek en Koen, Pop en Neeltje, allen riepen
ze om beurten, alleen Mies wilde niet roepen en verborg haar gezicht in Aristus' arm.
Hij zelf riep ook: Kom je eens hier? en die andere vroeg hem hetzelfde. En als hij ja
riep antwoordde die andere ook ja. - Iedere dag was dat dezelfde pret, maar ze hadden
toch geen zin erheen te gaan, behalve Koen die zei dat hij zien wou hoe het daar was.
Waarom zouden ze ook daarheen willen terwijl ze wisten dat na dit spel de heerlijke
avond kwam? Dan riepen zij hier en zij daarginds elkaar goedendag en zij hier zochten
het vlietje weer op dat ze terugvoerde. Zodra ze thuis waren ging Hein weer met zijn
mandje uit om bessen te plukken, Hanneman zocht een plekje waar hij naar de
ondergaande zon kon kijken, Mientje en Riek zetten de houten borden klaar, de tafel
maakte er vrolijk geluid van, en Neel hielp bij het roeren van de avondpap. Ze
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aten vlug, want er was nog veel te doen voor het donker werd, de beesten moesten
nog naar stal.
Daarna opende hij de kast en haalde er de muziek uit, de doedelzak, de bellen, de
harmonika, ze liepen met hem mee naar de eikeboom met het mos eronder. Ze
mochten zeggen waarover hij vertellen en spelen zou, Arcadia of Hesperiden, Land
van Belofte of Kokanje of de wereld, maar ze praatten zo veel dat hij beloofde van
alles te vertellen en soms zou hij zingen. Meestal begon hij met de doedelzak en
Arcadia, daar kwamen de geiten bij toegesprongen en op het pad beneden liepen
twee herdersmeisjes heen en weer die samen een liedje zongen. Dan nam hij de bellen
en zo mooi rinkelde hij daarmee dat ze het laatste rood van de zon op de gouden
appelen zagen blinken. Pop vroeg altijd dit twee keer te mogen horen, want ze zag
dan een vrouw zo mooi gekleed, in het geel, dat ze zelf zulke kleren wilde hebben.
Voor Heintje vertelde hij van Kokanje en hij speelde op de klarinet, de bomen hingen
vol bruine koek en stopflessen met balletjes erin. Voor Koen en Riek, voor Mientje
en Neel speelde hij heel lang op de harmonika van de wereld, hoe vrolijk het daar
was met meer dan honderdduizend mensen, hoe zij dansten in het rond en in het
rond, tot ze er duizelig van werden. Ja, zei hij, in de wereld gaat het vrolijk toe, daar
zijn de mensen voor.
Maar zo vrolijk als hier kon het er niet toegaan als de maan door de blaren kwam
en hij het touw aan de boom vastbond en voor ze draaide dat ze er een voor een in
moesten springen, soms twee en soms drie tegelijk terwijl hij zong:
Onder de groene bomen
Daar ligt een Engels schip,
Dat is vannacht gekomen,
Ze springen net als ik...

telkens van voren af aan. En dan weer van: Kaatje kom je boven, en dan weer: Daar
kwam een meisje van Scheveling af, en: In spin de bocht gaat in... Niemand wist hoe
lang ze sprongen, maar het was zeker meer dan een uur, hij zei ook dat je net zo lang
kon touwtje-springen tot je heerlijk in de hemel kwam.
En pas wanneer de kleinsten in slaap waren gevallen en Mies met haar hoofd op
zijn knie lag, pas wanneer het helemaal don-
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ker was en boven de zwarte bomen de sterren waren aangegaan, wenkte hij Hanneman
dichterbij en vertelde van het Land van Belofte. Hij was dan heel groot geworden,
met zijn haar tot aan de takken, de piano klonk binnen in hem, zware tonen die vielen
en rolden, zachte die weggleden als water en fijne die spatten als droppeltjes. Dan
liet Hanneman, die anders weinig sprak, zijn stem horen, want hij had binnenin ook
een kleine piano en wat hij vertelde waren niets dan zachte tonen, net of hij achter
elkaar vragen deed waar niemand antwoord op gaf, net of het gedurig regende. Mies,
die er wakker van was geworden, hield hem bij de arm.
En zij waren moe, zij keerden naar huis en gingen naar bed. Dikwijls vroeg Koen
nog hoe lang ze hier blijven mochten, waar ze later naartoe zouden gaan. Jullie gaan
allemaal naar de wereld, zei hij, naar de kinderen die net zo heten als jullie.
Dan gaf hij aan ieder iets om in de slaap te leren voor de tweede wereld, aan
Mientje gaf hij een zoen voor de trouw, aan Koen een sterretje voor het verstand,
aan Pop een klein dingetje om een mooi gezicht te krijgen, aan Neel een lachje van
goud voor het geloof, aan Hanneman een geluid om te zingen zoals de nachtegaal,
aan Heintje een mand om uit weg te geven, aan Riek een bloem waar ze altijd mee
lachen kon. Maar Mies fluisterde hij iets in het oor als ze al op het kussen lag. En
wanneer ze sliepen zagen ze hem ook dichtbij.
Zo woonden die kinderen in dat bos een lange tijd dat het zomer was, morgen en
middag en avond met muziek en spel, met perziken en druiven en appelen, er gingen
zo veel verhalen voorbij dat ze niet allemaal te noemen waren. Maar de geitjes waren
groot geworden, het begon elke dag te regenen dat de hazelnoten nat op de grond
lagen, en de lijsterbessen waren rood. Er waren ook bladeren geel en als de wind
hoog door de bomen woei vielen ze en warrelden rond. Het werd zo vroeg donker
dat er geen tijd was om naar doedelzak en harmonika te luisteren.
En op een avond toen ze in bed lagen hoorde Mientje stemmen in de kamer, zij
stond op om te kijken of zij helpen moest en door de open deur zag zij vier vrouwen
met Aristus om de tafel bij de kaars, een grijze en drie jonge, die hem aankeken en
luisterden. Zij hoorde hem zeggen: Alle kinderen zijn van mij en deze hebben genoeg
geleerd, meer hoeven ze daar in de wereld niet te weten. Ze kunnen zingen zonder
de mond open te doen, van
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opstaan tot naar bed gaan. Maar mijn tijd is niet meer voor de wereld, daarom krijgen
jullie er ieder twee. Behalve de oude mevrouw, die wil ook nog wel een kind al is
zij oud, en aan Hanneman alleen zal u genoeg vreugde beleven. De lachende Riek
en de goede Heintje geef ik aan mevrouw Amelia. Pop, die mooi zal worden en
Neeltje die voor alles goed zal zorgen, zijn voor Aviola. De brave Mientje, die goed
helpen kan en de verstandige Koen mag Tilly hebben. Maar Mies geef ik aan
Onze-Lieve-Heer te leen, die komt in de wereld als zij ouder is.
Meer hoorde zij niet, behalve regendruppels buiten, 's Nachts draafde de ezel met
het gele wagentje door het bos en door de donkere gangen naar de tweede wereld en
toen die kinderen wakker werden lagen zij bij een moeder, en zij wreven zich de
ogen en zeiden dat het heerlijk was geweest, zo dichtbij.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

282

XVI
Er had in de krant gestaan dat Aristus Elusan de wereld verlaten had, zonder
vermelding van de reden of van de omstandigheden waaronder hij dit had gedaan.
Het bericht voegde erbij dat, zoals men zich herinnerde, de betreurde gedurende
enige tijd lid van het parlement was geweest. Zo jong nog, zeiden sommigen, ofschoon
niemand wist hoe oud hij was. Er werd veel over hem gesproken, vooral onder lieden
die hem nooit gekend hadden. Wie was Aristus? vroegen anderen, wat deed hij in
de wereld en hoe kwam hij aan zijn einde? Dit waren de mensen die, indien het hun
gevraagd werd, niet eens hadden kunnen zeggen wat de wereld was of wat het einde.
Reeds kort na dit bericht echter verspreidde zich een gerucht, dat merkwaardigerwijs
van nederige lieden afkomstig was en, overgenomen door personen van de kleine
burgerstand, allengs opklom tot het door welgestelden en hooggeplaatsten besproken
werd. Aristus had de wereld niet verlaten in de gewone zin dat hij het aardse voor
het eeuwige had verwisseld, had een zekere Fabel gezegd, een jongeman die op hem
geleek als een tweelingbroeder.
Op een zachte morgen van april, toen hij zijn handkar de hoge brug naar de markt
had opgeduwd, vernam de kruier Krammer het van zijn kennis Abuys, die hem
aansprak en vertelde dat hij het zelf van Fabel had gehoord. Aristus had zich alleen
maar teruggetrokken in een klooster, waar hij misschien de rest van zijn dagen zou
doorbrengen, misschien ook niet. De markt was vrolijk van geroep en Abuys zeide:
Het is maar wat je onder de wereld verstaat, want als ik me niet vergis merk je in
een klooster ook nog wel van de wereld, al wordt er niet zo geschreeuwd als hier.
En Fabel zegt dat het niemand aangaat waarom hij zich heeft teruggetrokken, maar
ik had al lang het idee dat de liefde hem in het hart stak. Dat kan best, antwoordde
Krammer, want hij keek met zulke ogen naar de vrouwen. En de kruier ging verder
met zijn kar want hij moest een pak bezorgen aan het stadhuis, en toen hij het daar
verteld had, dat de edelmoedige jongeheer, die op een kermis had getrakteerd, alleen
maar in een
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klooster zat om de liefde te vergeten, vertelde de ene beambte het haastig de ander.
De referendaris zelf had zojuist nog vernomen dat Aristus zijn vermogen ten
algemenen nutte had bestemd, maar zeker wist hij het niet. En toen de heer Gildebaard
hem kwam spreken en hiervan hoorde, zeide hij dat het ook hem ter ore was gekomen,
maar hij vreesde dat het bedrag niet groot kon zijn, want volgens hem had de
jongeman zo roekeloos met geld omgesprongen dat hij vermoedelijk meer schulden
naliet dan baten. Er zou, eveneens volgens hem, wel reden geweest zijn om zich uit
de wereld terug te trekken. En toen hij dit thuis in het salon vertelde aan de dames
op visite, keken zij elkander aan en mevrouw Sulk kon zich niet bedwingen te vragen:
Wat zou erachter zitten? Een knappe man zoals hij gaat niet zomaar uit de wereld
weg.
Aldus werd Aristus, van wie men weinig meer wist dan dat hij roekeloos
geschenken had uitgedeeld, de aanleiding dat men in grote steden en in kleine dorpen
over de wereld sprak. Er waren er die gedurende een ogenblik van de tijd enige
genegenheid of vriendschap gevoeld hadden voor de verdwenen jongeman, en dezen
staarden voor zich en zwegen, wellicht met spijt dat hij zo vluchtig was voorbijgegaan.
Voor de meesten echter was hij een onvatbare verschijning geweest, zonderling en
vaag, waaraan men geen houvast had, een dwalende schim in de wereld, die voor
hun begrip bestond uit een hoeveelheid stofdeeltjes die zich, al naar hun gedaante,
gedroegen volgens hun toegekende maar geenszins vaststaande wetten. En wat waren
in zulk een wereld zijn daden en gedachten geweest? De een wist dit, de ander dat,
maar hierin kwamen allen overeen, dat hij onder alle omstandigheden, zonder enig
doel of voordeel voor zichzelf, kwistig had uitgegeven, een aartsverkwister. Dit was
waar. Aristus' enige stelregel was geweest al wat hij ontvangen had uit te geven en
er zoveel mogelijk mensen genoegen mee te verschaffen, hetgeen men onzin noemde.
Wie het wel beschouwt zal erkennen dat hij handelde volgens een zekere logica,
want wie gaven ontvangt en ze doorgeeft aan andere ontvangers, toont de waarde
van gaven te verstaan, wier bestemming immers is genoegen voort te brengen en dit
genoegen eindigt zodra een ontvanger ze voor zichzelf behoudt. Deze stelregel achtten
velen onsympathiek, maar ook zij zullen er zich wanneer het hun beurt is aan moeten
onderwerpen.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

284
De heer Gildebaard was een der heftigste bestrijders van Aristus' opvatting. Weliswaar
was hemzelf eens door die zonderling een geschenk gezonden, een fraai tapijt, dat
hem bijna het hoofd had doen verliezen, maar toen hij het behield betaalde hij ervoor
en hij meende dus recht van spreken te hebben. Het hangt er maar vanaf, zeide hij
tot de bezoekers in het vergulde salon, hoe men aan de middelen komt. Waar haalde
het jongmens alles vandaan? Van Maayer hoorde ik dat zijn moeder een soort artieste
was die alleen maar een aardige stem bezat. Zijn vader was een geleerde die moest
rondkomen van een bescheiden salaris. Waar haalde hij dan alles vandaan? Ik ben
het eens met Maayer, die zegt dat er òf zekere ongeoorloofde handelingen in het spel
waren, ofwel dat men het slachtoffer van een illusie is geweest, van onzin en anders
niet.
Het is waar dat men nooit te weten kwam waar Aristus de middelen vond. Hij
aanvaardde nooit een geschenk of enig voordeel, tenzij men de benoeming tot lid
van het parlement zo noemen wil, maar in ieder geval genoot hij hiervan niet lang
genoeg om er op grote voet van te leven. Hij verrichtte nooit enig werk dat beloond
wordt. Hoe dan kon hij zijn kostbare levenswijze voeren? Men wist het niet, men
kon alleen gissen.
Voorts sprak men over zijn bekwaamheden en zijn gedachten. Die het gezien
hadden konden getuigen dat hij kon roeien, zwemmen, zingen, goochelen, dat hij
zich in een periode van zijn leven had toegelegd op de verzorging der vrouwelijke
schoonheid. Geen redelijk mens nochtans zou zulke bekwaamheden, hoezeer zij ook
konden bijdragen tot de veraangenaming van het leven, hoger schatten dan kinderspel,
waarmede geen nuttige zaak gediend wordt. Een keer in zijn leven werd hem in de
vergadering des lands de schoonste gelegenheid geboden zich verdienstelijk te maken
voor het algemeen welzijn, maar hij versmaadde het en, erger nog, hij dorst het
bestaan ouderen en wijzeren zijn drieste dwaasheid op te dissen. Al had hij toen zijn
jeugd ter verontschuldiging, zo jong was hij toch niet of hij had althans een goede
wil tot ernstig streven kunnen tonen. Had men niet integendeel waargenomen dat de
jongeman, verre van de onderscheiding welke hem te beurt viel naar waarde te
schatten, zich aanmatigde zijn zinloze meningen te uiten, hersenschimmen die
getuigden van een kinderachtige geest? Hoe zou men dan nog van zijn gedachten
kunnen praten? Neen, onder de
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bezoekers van den huize Gildebaard was er geen die Aristus een ernstig persoon kon
noemen en men verwonderde zich dat talrijke verstandige lieden zich een ogenblik
met hem hadden beziggehouden.
De verstandige lieden, hier bedoeld, bevonden zich voornamelijk onder de leden
van 's lands vergadering. Drie hunner vertolkten het oordeel hunner gelijken toen
zij, bij het dominospel in de sociëteit, het bericht van de krant bespraken. Hij was
een fantast, zeide landbouwkundige Stuiter eenvoudig. Mijn zoon, die filosofie
studeert, sprak fabrikant Aandagt, heeft het altijd over de rede, dat gaat mij te hoog,
maar als je gezond verstand hebt zie je dat die Aristus in alle opzichten onredelijk
was. En dominee Peppel, die zijn laatste dominosteen aanzette, viel rustig in: Een
warhoofd, vol ongerijmdheden.
Aldus ongeveer was het oordeel. Zeker, hier en daar werd milder over hem
gesproken, maar dat was bij mensen, zoals bij mevrouw Rika, juffrouw Aaltje,
mevrouw Amelia, met een hart groter dan het verstand, voor wie de wereld even
werkelijk was als een droom. Nu kan men, zoals Fabel deed, door redenering trachten
aan te tonen dat dezen even nabij de waarheid kwamen als de anderen, bijvoorbeeld
door te beweren dat de mateloze wereld van de geest, waartoe ook de droom en de
fantasie behoren, slechts onredelijk schijnt, maar dat niet zijn kan omdat zij,
onredelijk, ook onafhankelijk zou zijn van de rede, hetgeen even onzinnig zou zijn
als de onzin die Aristus werd aangewreven. Dit zou dus een nutteloze poging zijn,
want het gezond verstand laat zich door spitsvondigheden niet verblinden en
onderscheidt duidelijk het verschil tussen werkelijk en onwerkelijk, tussen hier en
daar, tussen waarheid en verdichting. En voor het gezond verstand bleven alle daden
van Aristus, altijd gericht op geven en nimmer op ontvangen, kortweg onzin.
Nu wilde het toeval dat het oordeel van de verstandigen op onverwachte wijze
enigermate gesteund werd door een vertrouwde van Aristus. Dat was Fabulus Fabel,
tamelijk onbekend hier te lande, hoewel sommige personen, onder wie een
gepensioneerd ambtenaar, een kamerverhuurster en een jonge toneelspeelster,
verklaarden dat zij vroeger met hem hadden verkeerd en voor zijn betrouwbaarheid
konden instaan. Deze jongeman berichtte de burgemeester dat hij in opdracht van
Aristus, wiens boezemvriend hij scheen te zijn, een geschenk ten
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algemenen nutte had aan te bieden, een wandelpark waar het gehele jaar planten
moesten bloeien, waar kinderen konden spelen en bejaarden hun behagen vinden.
Daar moest een marmeren beeld van een geest geplaatst worden dat Fabel de gemeente
zou overdragen, bij welke gelegenheid hij over de schenker zou spreken.
De grond, waar het park aangelegd werd, was nog weideland, maar men kon er
op de meimorgen toen het beeld onthuld werd toch reeds de wegen, paden, gazons
en vijvers in het gras zien afgebakend door jonge boompjes en in het midden waren
enige heesters geplant, jasmijnen en eglantieren in rijke bloei, omzoomd door
goudsbloemen. Een grote menigte was er te zamen gekomen op die stralende ochtend
en velen, die elkander eens in aanwezigheid van Aristus ontmoet hadden, zagen
elkander hier weer, mensen van hoge en van geringe stand, en knikten elkander toe.
Vooraan, waar de burgemeester en de wethouder zaten met de minister Maayer,
tegenover het spreekgestoelte, stonden Abuys en Tutte en de generaal Sulk, voorts
de straatmuzikant Kalders, de gepensioneerde konstabel Wortel, de kruier Krammer
met gezin, de dichter Pinke, de dienstbode Aagje, de weduwe Wareneel met dochter,
de ingenieur Stuyver en enige anderen. Rondom de heesters stonden kinderen in het
wit geschaard. Toen de spreker het gestoelte besteeg, gekleed in lichtblauw zomerpak
met grijze bolhoed, lachten velen hem vriendelijk toe. Burgemeester, sprak hij, dames
en heren, - maar het is niet nodig zijn toespraak volledig weer te geven, de
voornaamste gedeelten mogen volstaan. Hij zeide:
Gelijk menig ander heeft ook mijn vriend Aristus gefaald in het leven. Dit hoeft
ons niet te verwonderen, want hoe zeldzaam zijn degenen voor wie de belofte vervuld
wordt van die heerlijke dag toen zij op de wereld kwamen. Een ieder wordt geboren
rijk van zegen, rijk van de liefde niet alleen van zijn ouders, maar ook van al zijn
voorgeslacht, en als wij het geluk zien op het gezicht van kinderen, is het omdat zij
de droom van geluk van allen die voor hen kwamen in de wereld hebben meegebracht.
En wat, dames en heren, kan het geluk meer vergroten dan de behoefte ervan mede
te delen? Mijn vriend Aristus wist dit zoals gij het weet, daarom was zijn enige
stelregel: geven. Geven alles wat genoegen voortbrengt, behagen, verzadiging, geluk,
alles wat gewenst kan worden. Er is gevraagd: Waarvan betaalde hij
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de prijs van zijn kostbare geschenken? Het antwoord is eenvoudig: Hij betaalde alles
met zichzelf. Er is gevraagd hoe dat kon, omdat immers de prijs der dingen door de
wereld wordt vastgesteld, omdat men immers geen smaragden en kastelen kan geven
zonder geld. Jawel, dames en heren, het was zijn geloof dat men zulke dingen wel
onbetaald kan geven, en meer nog indien men zelf rijk genoeg is aan geluk. Wie dat
weet en daarbij de wil heeft het aan anderen te geven, kan wonderen verrichten. Hij
wist dit, daarom kon hij dingen doen die sommigen uwer ongelooflijk schenen. Hij
kende de geheimen van Hermes de driemaal heilige, van Isis en Osiris en vele anderen.
Hij was een gids langs de kronkelpaden van Kythera zowel als over de brug Al Sirat
die naar de hemel voert, zoals sommigen uwer nog heden ondervinden.
Veel wat mijn vriend deed werd onzin genoemd. Het is u bekend dat onzin een
begrip is dat bepaald wordt door het geloof aan de onfeilbaarheid der rede. Voor hem
was dit niet het hoogst geloof.
Wie zoveel weet als hij, dat hoef ik u niet te zeggen, verdraagt geen banden. De
opheffing van de wet der zwaartekracht kende hij reeds lang en hij had ook geleerd
dat een wet, die opgeheven wordt, door een andere wordt vervangen. Indien hij de
zwaartekracht buiten werking stelde moest hij zich aan een tegenovergestelde kracht
onderwerpen en goedvinden dat hij, in plaats van door de aarde, door de hemel werd
aangetrokken. Zijn bandeloze geest evenwel zocht altijd naar een middel om zich
aan de ene zowel als aan de andere wet te onttrekken. Gij hebt gehoord van de wet
der eenplaatsigheid, volgens welke een eenheid op een tijdstip zich slechts op één
plaats van de ruimte kan bevinden. Ook daartegen verzette hij zich en het gelukte
hem haar te overwinnen, maar hij heeft mij toevertrouwd dat hij zich daarna moest
laten dwingen door de wet der meerplaatsigheid, hetgeen hem evenmin beviel. Niet
dat hij onwillig of in de contrarie was, integendeel. Hij was altijd bereid te
gehoorzamen zoals het behoort, niet zoals het moet. Voor hem behoorde het te
luisteren naar de enige stem in het heelal die zijn ziel kon verstaan, maar dat was de
enige die nooit tot hem sprak.
Hiermede heb ik u onthuld waarom hij heeft gefaald. Hij beging een vergissing.
Men kan niet eindeloos geven zonder ooit te ontvangen. De wereld gaf hem niets,
noch hier op onze
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aarde, noch op een van de sterren. Eenmaal zag hij ogen die hem oneindig meer
geluk beloofden dan hij bezat. Hierover zal ik niet spreken want ik ben geen
hemeldichter en er zijn raadselen die raadselen zullen blijven.
Het is mij bekend, mijnheer de burgemeester, dat Aristus nog veel meer had willen
schenken en ik kan u in vertrouwen zeggen dat hij dit zal doen. Hij had het voornemen
de hele staatsschuld van het land te delgen, maar hij verwierp het idee omdat men
dan toch weer een nieuwe schuld zou maken. Ook kwam hij op de gedachte een ieder
al de schulden van het geweten kwijt te schelden en ook dit verwierp hij uit de
overweging dat een schoon geweten blootstaat aan nieuwe schulden, die misschien
erger zijn. Daarom besloot hij zich voorlopig te bepalen tot een wandelpark. Maar,
zei hij, het moet een mooi park zijn. Alle planten die in dit klimaat gedijen kunnen
zullen er groeien, de eik en de beuk zowel als de boterbloem en het herderstasje.
Vooral veel goudsbloemen, veel witte violieren, veel rode anjers, veel blauwe
riddersporen. Vooral veel eglantieren en jasmijnen. Laat het een lustoord zijn, zei
hij, voor nachtegaal en lijster, voor allen die zingen. Laten er altijd kinderen bezig
zijn, vergeten in hun spel. En zet er banken in het lommer waar de ouden kunnen
mijmeren over gisteren, over morgen. Als er lanen zijn met geur van kamperfoelie,
roomgeel gekruld van zoetheid, met geur van jasmijn, die minnaars nachtverzadiging,
wie weet, misschien gaat er op een avond een jongen zoals ik met verlangen naar
het mooiste meisje van de wereld. Als er een koepel is voor muziek, misschien komen
er in het donker loof geesten luisteren naar een dans of een fantasie. Meer zei hij
niet, want hij dacht al aan andere dingen.
Nadat het beeld onthuld was en de burgemeester had gedankt, verhief Abuys zijn
stem en sprak: Wij zijn hier samen als vrienden van Aristus. Laten wij dit het
Vriendenpark noemen en hier voortaan... De rest van zijn woorden werd al overstemd
door muziek, door lach en zang van de kinderen.
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Een zindelijke wereld
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I
Het was het seizoen dat de krokussen nog wijd in hun kleuren praalden, de narcissen
hun prilste knop verhieven en schuchter het smachtgefluit van boom tot veld ging
onder de maartse hemel, stil maar overrijk van licht en wolken, de schoonste van het
jaar. Daar stond in het duinland nabij de vaart het huis waar van het bovenvenster
de vlag uithing, flapperend op de zoelte, en kinderstemmen schetterden in de
bladerloze tuin. Over de velden rondom, over de sloten en het hakhout tot de torens
aan de einder lag het waas van Holland in de vredigheid van de zondag in het voorjaar.
Maar het was nog zaterdag en daarom stond aan de veranda het meidje op de leer de
glazen te wassen, waar de oude mijnheer en de oude mevrouw, naast elkaar gezeten,
verwonderd naar keken of ze het nooit hadden gezien.
Ze waren eindelijk terug, hier bij hun zoon op Eiberveld de dominee en zijn vrouw,
ginder op Galenbrug onder de blauwe pannen, door de takken nog te zien, zijn broer
de burgemeester en zijn vrouw, en met hun terugkeer werden de verwanten en de
vrienden herenigd, allen in de jaren der verdrukking gescheiden en verspreid. Daar
gingen nu, langs de binnenweg of langs de vaart, op de fiets of met de tram de
kinderen, de kleinkinderen naar het huis waar als vanouds de grijze dominee voor
de deur stond, magerder en meer gebogen dan voorheen, maar verblijd met de hand
recht uitgestrekt voor een ieder die daar kwam. Dat waren er velen op alle dagen, te
veel om te noemen, maar de eersten om genoemd te worden waren de kinderen van
Molendam, de zoons Steven Willem en Joris, de dochters Elisabeth, de vrouw van
Winter de zeekaptein, ook terug in zijn huis met het vlondertje aan de bocht gelegen,
en Jacoba de jongste die ongetrouwd was en in Haarlem woonde. Steven Willem,
kort en breed geschapen, was een bouwmeester van beroep, een man van weinig
woorden, Gesina,blond en helder, met ogen donkergrijs van ernst, de vrouw die bij
hem paste, hoewel groter van gestalte. Elisabeth en haar man Winter zag men, na de
lange scheiding meer dan ooit, steeds zijde aan zijde, onspraakzaam
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paar in eigen geloof verzekerd. Aan Joris, eertijds de levendigste in het gezin, was
een teruggetrokkenheid gekomen die niemand nog begreep, iets van verschil ook
met zijn vrouw dat men vroeger niet gekend had, maar Dieuwertje was onveranderd
met haar roodgebloemde wangen en haar ogen groot van onschuld, bij allen bemind
en lachend aangezien. Op sommige dagen geleek de veranda met de woonkamer
daarachter een vogelhuis vol geluid waar onder de stemmen de naam van Dieuwertje
het meest gehoord werd. En Jacoba was een stille die geen aandacht trok, maar in
stilte altijd bezig.
Dit was het geslacht Molendam dat zich zaterdag en zondag op Eiberveld
verzamelde, daarbij de burgemeester Willem met zijn vrouw en dochters, en de
vrienden nog te noemen.
Het was op deze dag dat Jan Hendrik, zoals zijn kinderen hem noemden, begon
met het vragen naar het begrip van de gebeurtenissen, de goede en de kwade. In de
tuinkamer zaten zij aan de koffietafel, die weer helder blonk zoals het hoorde met
ruime schalen vol gesneden blank tarwebrood en roggebrood, met vlootjes gele boter,
een stolp met zoetemelkse kaas. De dominee at in gedachten alsof hij een preek
overpeinsde, maar bijwijlen hief hij het hoofd en luisterde naar hetgeen gezegd werd,
afwisselend hier of daar, want het was een talrijke tafel, zo druk aangezeten dat er
in de veranda een tweede voor de kinderen was gedekt. Steven Willem en zijn vriend
Peter spraken over de oorzaken der ergernissen die men te verduren had gehad, hard
oordelend over menigeen die sedert lang schuldig was bevonden, waarbij ook
sommigen van de vrienden hadden behoord, en een was er wiens naam verzwegen
werd. En toen er een stilte kwam sprak de oude man met een stem zachter dan men
van hem kende: Laten we in deze feestelijke dagen het ongeluk dat ons overkomen
is vergeten, dankbaar voor ons herenigd samenzijn. Laten we ook vergeven diegenen
onder ons aan wie iets te wijten viel. Het kwaad stak in allen, maar een ieder deed
ook wat hij kon het te overwinnen, de een veel, de ander weinig, en schurken, die
een welbehagen hadden in de boosheid, waren er niet onder ons. Dat hebben we
nooit geloofd. Het is een zegen dat we dit geloof in onze naasten behouden hebben,
het is de grondslag van onze samenleving.
Allen zwegen in eerbied, maar sommigen der vrienden zagen de oudste zoon aan,
een antwoord dat hun mening vertolkte van
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hem verwachtend. En Steven Willem sprak: Wat ons overkomen is, Jan Hendrik, is
u gespaard gebleven. Wat hier voor onze ogen gebeurd is was voor u daar in den
vreemde niet meer dan een gerucht van benauwenis, dat voorbijging. Maar wij, die
dagelijks de slagen te verduren hadden, hebben veel van ons geloof in de medemens
verloren. Na deze ondervinding lijkt voor menigeen onder ons het geloof aan de
deugd van de mensen maar kinderachtige goedgelovigheid.
De vrienden Peter Waterkerk en Nicolaas Eikeboom, bezadigde mannen beiden,
knikten daarbij van instemming, en Peter sprak: Er zijn hier ongerechtigheden
voorgevallen zo verachtelijk dat wij niet begrijpen hoe ze onder ons gebeuren konden.
Er moet zelfs bij degenen, die we meenden te kennen, in het verborgen meer rottend
kwaad gestoken hebben dan waarvan we ooit gehoord hadden, dat is de enige
oplossing van het pijnlijk raadsel.
En Nicolaas Eikeboom voegde hier kalm aan toe: Vergeven en vergeten, het is
goed, dominee, maar daarmee zijn de feiten niet ongedaan en het geloof hebben wij
daarmee niet terug.
Dat geloof sluimert in de diepten van de ziel, antwoordde de dominee. Verdwenen
is het niet. Ik heb het overal gezien, op ieder aangezicht, van de dag dat ik weer op
eigen grond liep, ik heb het gehoord in het heldere, in het kloeke stemgeluid dat van
de een tot de ander klonk. Hoe zou het zonder dat ook mogelijk zijn te leven, hoe
zouden wij elkander kunnen blijven aanzien in argwaan en mistrouwigheid? Wij zijn
samen op school geweest, samen opgegroeid, de ouderen kennen de jongeren van
hun geboorte, van hun speeltijd en hun leertijd, wij wisten dat wij ze vertrouwen
konden zoals zij ons vertrouwden. En als er, sedert de dag dat de ramp over ons viel,
sommigen waren die teleurstelden, laten we het niet alleen aan hun zwakheid wijten.
Hun falen moet ook van andere drijfveren zijn voortgebracht en zodra we die kennen
zullen we zien dat we ons goed geloof met recht behouden hebben. Onderzoek het
verleden, zie het heden aan. Laat een ieder vertellen wat hem in deze jaren van de
landgenoot het meest getroffen heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, zodat wij, het een
naast het ander, kunnen zien wat het meest mag tellen.
Nicolaas Eikeboom was een rechter die uit ervaring kon spreken en hij hernam:
Ik voorspel dat u van de landgenoot meer
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van het goede dan van het slechte vindt, maar jammer, het slechte zal u zo bitter
smaken dat het goede niet te proeven is. Bedenk, dominee, dat wij ook vroeger schuim
van de natie hadden, maar het werd bedwongen door vrees voor de bestraffing ofwel
het was afgeschept en zat opgeborgen. In deze dagen kon het tieren in
ongebondenheid. Van uw eigen mond hebben wij gehoord hoe, toen wij jongens
waren, gedurende de grote oorlog zelfs bij ons in het land de eigenschappen, die men
anders onderdrukte, schaamteloos vrijgelaten, de handen krom maakten van het
graaien en het grijpen. Maar veel erger was de zelfzucht nu opgestaan. En waar de
zelfzucht toe leiden kan hoef ik niet te zeggen. De laagste eigenschappen, in de
vuilnisbak van de mensenziel verstopt wanneer het leven ordelijk en zindelijk loopt,
liet men zonder schaamte over de straat verstuiven zodra de goede zede van het dak
was. Het moet een beschaafd volk zijn waar in oorlogstijd nog goede zede heerst.
Maar wij hier, en dat is voor velen de grievendste teleurstelling, hebben waargenomen
hoeveel loze schijn bij ons de beschaving was, want nauwelijks was onze eigen wet
het huis uitgegaan of al het gebroed, dat de onebreidelde zelfzucht voortbrengt,
woekerde op, onmatigheid, winzucht, afgunst, bedrog, verraad, zo afschuwelijk dat
men de deur moest grendelen, ja, zelfs voor vrienden, voor familie. De dag van heden
door bevriende hand verontreinigd, verwoest, dat was de grootste slag, harder dan
wat de vijand ons kon doen. En wie gebeden heeft om verlossing van de vreemdeling,
wie brandend van haat hem vervloekte, heeft ook de nachten lang in tranen gelegen
om de pest van eigen bodem. Het is onnodig te manen aan vergeven en vergeten, dat
zal een ieder doen uit oude genegenheid, maar het zal lang duren eer de wonden
genezen zijn die onze eigen mensen geslagen hebben.
Rondschouwend zag de dominee op de aangezichten meer instemming met deze
woorden dan afkeuring ervan, hij wachtte of een ander er iets aan toe zou voegen.
En Dieuwertje, Joris' vrouw, die dit opmerkte, liet zich horen: Hij oordeelt veel te
hard, vader, hij heeft ook te veel naar het kwaad gekeken en hij weet nog niet eens
dat van een boel mensen het maar zo lijkt of ze zich bijna vergist hadden. Het is
anders te begrijpen dat hij zo spreekt die zelf veel verdrietigs heeft ondervonden.
Maar daar mag ik niet van praten, want ik weet er niet van.
Voor zijn oordeel zal hij gronden hebben, zeide dominee, hij
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heeft een eerlijk hart en hij is redelijk. Maar er zijn rampen in het leven zo groot dat
geen hart en geen verstand groot genoeg is om te begrijpen. Laten we de
ongerechtigheid die hier gedaan is onderzoeken, zodat we zien kunnen waarin gefaald
is, ook door onszelf. En het is beter dat de afschuwelijkste onreinheid voor den dag
komt dan dat ze verborgen blijft, want dan kunnen we ze op de mesthoop gooien.
Een ieder mag van zijn ondervinding het slechtste vertellen, maar liever het beste.
Er rees veel geluid van onenigheid onder de aanwezigen, de een die zich verzette
tegen het noemen van de wandaden en de smarten die hij gezien had of gehoord, de
ander die integendeel ernaar snakte zijn opgekropte ergernis lucht te geven, maar er
waren er ook die, de toeleg van de oude man begrijpend en de triomf al in hun ogen,
ongeduldig waren te spreken van grote daden. Dieuwertje, naar Joris kijkend die zat
te staren, zeide nog: Wat voorbij is moest maar voorbij blijven. Als die narigheden
aangeroerd worden komt er weer een vragen naar iets dat voor een van ons verdrietig
is geweest.
Hierop volgde een stilte tot Nicolaas Eikeboom nogmaals waarschuwde dat er
veel stof zou opwaaien, veel walm zou stijgen om zich van af te wenden.
Dat weten we, sprak de dominee. Toen we in Engeland waren, in een stadje aan
de kust, zag ik aan de haven twee mannen die Hollands spraken, ze droegen hoge
laarzen en kwamen van een baggermolen die daar lag. Ik sprak ze aan, ik hoorde dat
ze van de streek aan de Merwede afkomstig waren. Op mijn vraag of ze tevreden
waren met hun werk antwoordde de een: Het is niet hetzelfde werk als bij ons. Bagger
is bagger, denkt u misschien, maar dan hebt u het mis. Het is groot verschil of je het
uit je eigen bodem ophaalt of bij een ander, hier ruikt het soms lelijk en bij je thuis
ben je ermee vertrouwd. Wil u wel geloven dat we ernaar verlangen weer in onze
eigen modder te zitten? Datzelfde hadden ook wij gezegd kunnen hebben, jullie
moeder en tante Petronel, oom Willem en ik. Toen we hier binnenkwamen hebben
we wel de bedorven lucht geroken die was blijven hangen, maar we hadden de
zekerheid dat het goed geloof hier zijn vaste woonstee heeft. Wat ons goed geloof
is? Noem de hoogste zinnebeelden, een rots, een tempel, een ark op de wilde zee,
het is nog naar zijn waarde niet genoemd. Het is de nieuwe lichte wereld zelf die wij
hier zien dagen met de geuren van de morgen-

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

296
stond. Toen ik onze duinen terugzag en mijn voet weer op onze grond zette verging
het mij zoals broeder Johannes toen hij aan de deur van zijn klooster klopte. Je hebt
van die Johannes toch gehoord? Hij was op een morgen uitgegaan om zijn werk in
de boomgaard te doen en terwijl hij daar bezig was hoorde hij een vogeltje in een
appelboom dat zo lieflijk zong dat hij zijn spade neerlegde en luisterde. En terwijl
hij luisterde volgde hij dat vogeltje van boom tot boom tot hem opeens uit het loof
de Moeder Gods verscheen. En zij sprak hem van de hemel. Toen keerde hij haastig
naar het klooster terug om er zijn broeders van te vertellen. Maar de broeder die de
deur voor hem opendeed kende hem niet. En de abt kwam buiten en de anderen en
nadat ze hem ondervraagd hadden bleek dat hij langer dan een eeuw geleden naar
de boomgaard was uitgegaan, ze bewezen het met de papieren en ze zeiden dat de
Moeder Gods nu niet meer verscheen. Maar Johannes hield vol dat hij diezelfde dag
van de hemel had gehoord, hier dichtbij. Hoort, broeders, zei hij, hoort met je eigen
oren. En dat is hetzelfde wat ik wil zeggen, zie, de nieuwe lichte wereld gaat voor
je open, hier, vlak aan de deur. De stikdamp is vervlogen, het zijn zoete reuken die
voor ons opstijgen. Welaan dan, kinderen, stort je hart uit, laat een ieder spreken.
Maar laten de jongens rondgaan bij de vrienden en zeggen dat ze morgen hier allen
aanwezig zijn. De stem van Dieuwertje mag dan het eerst klinken.
Dieuwertje sloeg verbaasd de ogen op en Steven Willem zeide op goedmoedige
toon: Dat is goed gekozen, de stem van Dieuwertje zal ons zo bekoren dat het ons
schijnt of we jaren in een lieflijke illusie hebben geleefd.
Dan mag Steven Willem haar dadelijk volgen, zei zijn vader, om ons in de
werkelijkheid terug te voeren.
Twee van de jongens werden uit de tuin geroepen om de uitnodiging rond te
brengen, ze reden op de fiets de vaart langs waar een zwerm zwaluwen op de draden
nederstreek, de eerste van dit jaar dat er geen schietgeluid meer klonk, en de middag
werd vervuld van jong getwitter.
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II
Aan de meubelen zag men niet alleen de smaak van Steven Willem en zijn vrouw
Gesina, men voelde er duidelijk iets van de vorige gebruikers aan meegedeeld, en
dat waren vier geslachten Molendams geweest, iets dat er, door de handen die ze
gedurende de jaren hadden aangeroerd, van hun eigen aard aan was gekomen. De
breedgekroonde kast zou in een huis onder het oog van andere mensen niet met die
glans geblonken hebben, de mahoniehouten stoelen, twaalf in getal, deftig met de
hoge ruggen onder de portretten uit de pruikentijd aan de wand geschaard, zouden
niet met die smetteloosheid als ten dage der grootouders hebben gestaan. De ronde
tafel vertoonde wel vage vlekjes onder de was, erop gemaakt door Steven Willem
of een zusje toen ze kinderen waren, wellicht door Jan Hendrik of Willem meer dan
zestig jaar tevoren, de rechtheid en de trouwhartigheid der Molendams was er door
hun eigen kindervingers ingevloeid. Het stempel der mensen, dat er met lange omgang
opkomt, was aan deze meubelen duidelijk herkenbaar. Ze stonden vroeger in een
ander huis, in een Hollands stadje ver van hier, maar toen de oorlog ons land overviel
en Steven Willem begrepen had dat zijn ouders niet terug konden keren, had hij ze
laten halen en ze in zijn eigen huis gezet opdat ze in gezonder tijd weer zouden staan
waar ze behoorden.
Op deze zondagmiddag was de tafel, al groot in haar gewone vorm, nog uitgedijd
en ovaal geworden door de drie middenstukken ingeschoven. De kopjes, langs de
rand gezet, verschilden, er waren behalve de witte van dagelijks gebruik, ook de
blauwe doorzichtige uit de porseleinkast, ook de vergulde, en zelfs de afgedankte
uit de rommelhoek te voorschijn gehaald. In welk huis vond men nog voldoende
porselein of aardewerk? waar vond men nog alles zoals het behoorde? En hier zouden
er twintig aan de thee zitten, die nu nog wachtten een ieder voor zijn stoel omdat de
moeder en tante Petronel nog niet binnen waren. De kleinkinderen in de veranda
zaten al, maar sommige sprongen nog de tuin in en uit met een spelletje of snakerij.
Door
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de glazen zag men zuidwaarts, voorbij de knoppende takjes die wiegelden, de brede
hemel wisselend blauw of wit, de gerimpelde vaart met de spoorbaan erlangs, de
weilanden, de bollenvelden met stukjes paars of geel tot de tede re einder. De
zonneschijn gleed soms voor een schaduw weg en het leek dan in de tuin of het
aanstonds zou gaan regenen, maar na enkele minuutjes lag er weer glans gespreid.
Dieuwertje, wier dag het was, liep met haar tintelende ogen en haar blonde
krulletjes langs de slapen druk onder de anderen door, die haar vroegen wat zij straks
vertellen zou, maar zij knikte en zij lachte. De moeder kwam binnen, groot in haar
zwarte zondagse japon met kanten kraag, en zij ging dadelijk zitten aan het hoofd
der tafel, recht naar de tuin gekeerd. Toen zetten ook allen tegelijk zich op de stoelen
neder, behalve Jacoba en de kleindochter Margriet die nu met de trekpot rondgingen,
de melkkan, de suikerschaal, de blinkende trommel vol allerhande. De plaats voor
Dieuwertje was in het midden van de zijkant, naast dominee Jan Hendrik, twee
plaatsen af van haar man Joris, die met zijn rug naar het licht gewend zat, de armen
gekruist, het hoofd gebogen. En toen de twee ouden, Jan Hendrik en zijn broeder,
hun doorgerookte Goudse pijpjes hadden aangestoken werden de stemmen stil en
aller blikken op Dieuwertje gericht.
Ja, zei ze terwijl nog donkerder rood over haar wangen toog, en haar stem klonk
vrolijk van zachte tonen, ik mag graag iets vertellen, al lijkt het dan of je vooraan
wil staan, maar ik hoor toch liever een ander die het beter kan en het ook beter weet.
Ik wou dat Steven had mogen beginnen, of Joris, die hebben dadelijk het juiste woord
in de mond. Daarom heb ik Joris ook gevraagd het van me over te nemen, hij had
het meer duidelijk kunnen maken want hij heeft er van het begin af van gehoord,
maar hij is wat inkerig geworden, ik weet niet of het jullie is opgevallen. En dan,
Balthasar was zijn beste vriend die hij door en door kende, dus zou hij veel wat er
gebeurd is kunnen uitleggen. Ja, ook Balthasar moet ik erbij noemen, dat moeten
jullie maar aanhoren. Misschien sla ik het ook over, want het voornaamste van wat
ik vertellen wil is het niet. Dat zal wel somber klinken, ja, het lijkt wel de droefste
kant van de geschiedenis, maar dat is uiterlijk. Weest er dus op voorbereid dat ik van
donkere dingen spreek, maar gelukkig zal het ook van lichte zijn,
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van het beste dat we bij onze naasten zien. Dat we met een treurig verhaal beginnen,
hoe kan het anders met alles wat we ondervonden hebben? Jullie ouders en de mijne
- en hierbij knikte ze met een nadenkelijk lachje naar vader Willem de burgemeester
tegenover haar, dan naar haar moeder die naast Joris zat - hebben die eerste dagen
niet meegemaakt, ze weten het zo niet want al hebben ze er dan van gehoord, dat
was toch niet hetzelfde, en hoe het toen hier was, wie is er die dat helemaal kan
zeggen? Erge dingen zijn er gebeurd, die diep in ons binnenste zijn gezonken, zo
diep dat we er niet meer over durven denken, laat staan nog over spreken, en ik vrees
dat dat juist de dingen zijn die vader Jan Hendrik wil dat we ervan vertellen, zoals
hij zei: het verleden onderzoeken om het heden te begrijpen. Om ze een beeld te
geven van hoe het toen hier was, daar moet je koel van hoofd voor gebleven zijn en
ik ben er niet toe in staat. Een paar dagen waren het maar, dagen en nachten, want
je kon niet slapen, je zat maar voor de radio te wachten, je hoorde melden waar de
vliegmachines passeerden en als je door een spleetje naar buiten keek zag je de schrik
over de donkere straat geslagen, schimmen van mensen die zich haastten. Een paar
dagen, ja, volgens de kalender, maar zoals je het ondervond kon het ook de minuut
geweest zijn die je droomde en het leek een tijd zonder einde, een tijd dat we vielen,
allemaal, erger dan de huizen die instortten, een val in mateloze diepte. Maar neen,
ach, daar spreek ik niet van, hoe zou ik dat alles kunnen zeggen.
Laat ik dus maar dadelijk vertellen van dat ene ding dat mij erg getroffen heeft.
Ik zeg niet waar het was, dat is in de geest van de mensen die het aangaat en die niet
gewild zouden hebben dat het van ze bekend werd. En dat doet er ook niet toe, want
ze waren de enigen niet die zo deden, de ene zus en de andere zo, net of er nu de
gelegenheid was de edelste dingen te doen die men zich zo dikwijls voorstelt.
Je bleef's nachts op, zei ik al, en ik deed dat omdat ik ongerust was over Joris die
juist in die dagen veel van huis moest en dan soms al te lang wegbleef, zodat ik in
de grootste angst verkeerde. Hij had zaken te regelen en met allerlei mensen te
spreken, hoognodig, en al wist ik dan waar hij zijn moest, wat hielp dat als je toch
niet kon telefoneren? En in die onrust raakte ik de kluts kwijt, net als alle anderen,
dat was de vierde avond en Joris was al om zeven uur in de morgen van huis gegaan.
Ik hield het niet

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

300
uit, ik moest hem gaan zoeken en ik had de verschillende adressen waar hij zijn kon.
Waar ik allemaal naartoe ging, ach, dat heeft met de geschiedenis niet te maken, wel
kan ik je zeggen dat het heen en weer lopen door de donkere stad, dan hier dan daar,
me zenuwachtig maakte. Het was mooi weer en zo stil dat je de mensen aan hun deur
kon horen praten, en heel ver weg klonk het gedreun van schieten, God weet wat een
ongeluk bij iedere slag. Je werd ook zenuwachtig omdat anderen het waren, telkens
kwam iemand je aanspreken en vragen naar iets dat je toch niet wist. Voor verscheiden
huizen, waar ik aanbelde en naar Joris vroeg, stond ik niet alleen op de stoep, er
waren ook anderen die kwamen om hun man of hun broer, net of er zo veel op het
nachtelijk uur nog waren opgehouden, maar iedereen maakte zich ongerust over
iemand die afwezig was. En sommige huizen waar ik aanbelde waren bewaakt door
militairen. Maar hoe ook, Joris vond ik nergens. Ik was al ten einde raad en op weg
naar huis gegaan toen ik hem tegenkwam, op een brug onder een lantaarn, samen
met Balthasar die ik daarnet niet thuis had getroffen. Ze waren wel thuis geweest,
zei Balthasar, maar hij had een goede reden om niemand te ontvangen. Hij wist
precies hoe het ging op verschillende plaatsen waar gestreden werd, hij sprak er zo
kalm over dat ik weer iets tegen hem kreeg, het kan zijn omdat ik zelf zenuwachtig
was.
En terwijl we daar stonden werden we aangesproken door een jongen, van een
jaar of twaalf, dertien, nogal klein, die vroeg naar de gracht waar we juist op de hoek
stonden, dus dat wezen we hem. Maar hij ging niet weg, hij bleef rondom ons hangen,
net of hij nog iets te zeggen had. Daarom vroeg ik hem of hij iemand zocht en of we
hem helpen konden. Ja, zei hij, hij zocht de kistenmakerij van - de naam ben ik
vergeten. Die kisten waren nog niet bezorgd, er werd op gewacht, en er was zo veel
te doen dat ze hem gezegd hadden er zelf naar te gaan vragen. En hij wist niet wat
hij doen moest, want hij was alleen in huis en als ze bezorgd werden kon hij ze toch
niet betalen. Ik vroeg of zijn ouders niet thuis waren en of het dan niet wachten kon
tot morgen. Neen, zijn ouders waren onverwacht gestorven, zijn zuster ook, zaterdag
al, door een ongeluk met het gas, en ze zouden morgen begraven worden, maar de
kisten waren er nog niet. Hoe akelig ik werd, die stakkerd daar voor me te zien, met
de alleenheid die hem omringde, dat zal ik nooit vergeten.
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Balthasar zei tegen me: Zo zijn er veel in de stad, de mensen van de begrafenis kunnen
het werk niet af. Wij moeten nu noodzakelijk verder, ga jij met hem mee naar die
kistenmakerij, het is daar bij de hoek van de straat, en neem hem dan vannacht bij
jullie in huis. En hij haalde een rijksdaalder uit zijn portemonnaie en gaf die aan de
jongen. Maar Joris wou me niet alleen laten gaan zo laat in donker, wat Balthasar
ook zei om hem mee te krijgen, het werd bijna ruzie. Ik nam de jongen bij de arm,
Joris en ik liepen met hem mee. Ik wist niets tegen hem te zeggen, het was een smal
grachtje, donker onder de bomen. Ergens van een stoep kwam een hondje aangelopen,
dat tegen hem opsprong, uitgelaten, jankend van blijdschap, maar hij kende het beest
niet. Ze hebben hem zeker buitengesloten, zei hij, en aan een deur een stoep op belde
hij aan, nogal hard, maar er werd niet opengedaan. Zo stonden we zeker wel een
kwartier tot ik vond dat we niet al te lang mochten wachten en dus verdergingen, dat
hondje naast de jongen, almaar springend. Dat adres vonden we makkelijk, het was
een werkplaats met een dubbele deur die op een kier stond waardoor het licht naar
buiten scheen, en er waren vijf of zes timmerlui bezig met doodkisten achter elkaar
op schragen. De man vooraan, met grijze bakkebaardjes, vroeg wat we wilden, hij
bleek de patroon te zijn, en toen de jongen het hem had uitgelegd, dat een mijnheer
hem had gezegd er zelf naar te gaan vragen omdat ze het zo druk hadden, wees die
timmerman ernaar en zei dat ze in de maak waren, voor zeven uur zouden ze bezorgd
worden. En hij ging door met zijn schroeven draaien. Toen vroeg de jongen nog hoe
het met het betalen moest. En de man richtte zich weer op, hij legde hem de hand op
de schouder en hij vroeg: Is het voor familie van je? Ja baas, antwoordde hij, voor
mijn vader en mijn moeder en mijn zuster. Stel het je voor, drie. Jawel, zei de man,
nu tegen mij, daar hebben we van gehoord en er is niets te betalen. Dat is het minste
wat we voor ze doen kunnen, juffrouw, de stille slachtoffers die er ook veel vallen
en waar je nooit meer van zal horen. Waarom die moesten vallen, daar vragen we
niet naar. Allemaal onschuldige mensen, die we niet hebben kunnen redden. Maar
zolang we het hout hebben liggen nemen we geen geld aan als het voor zulken is.
Toen ging hij weer aan zijn schroeven draaien.
De jongen hebben we mee naar huis genomen, Joris zei ook dat we hem voorlopig
bij ons moesten houden, en onze kinderen
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konden best met hem overweg. Zo hoorde ik van de mensen die in die dagen stil
binnen hun huizen vielen en ook van wat anderen voor ze hebben gedaan. Daar hoef
ik verder niets van te zeggen. De jongen heeft nooit gesproken van die nacht, nooit
iets gezegd waaruit je kon begrijpen waarom zijn ouders een einde aan hun leven
maakten. Natuurlijk werd er ook niet naar gevraagd.
Neen, van de stille slachtoffers, voor wie de ellende zo zwaar werd dat ze niet
meer in de toekomst konden zien, daar zullen we nooit van horen, ook niet van het
leed dat daar verborgen lag en dat nog voortduurt bij de nabestaanden. Maar dat er
waren die er hart voor hadden, zoals die oude kistenmaker die de hele nacht werkte,
ik zie hem nog hoe hij daar gebogen stond met de schroevedraaier over het witte
hout, dat moest ik toch vertellen.
En wat er van Balthasar gedacht mag worden, ik heb het gezien dat hij begaan
was met die jongen. De volgende morgen voor zeven waren we in het sterfhuis,
ergens in de Noorderstraat. Alles was al gereedgemaakt, we hadden alleen te wachten
in de voorkamer, die jongen en ik, want familie van hem kwam er niet. Maar tegelijk
met de mannen van de begrafenis kwam Balthasar binnen en hij bracht een grote bos
anemonen.
Eigenlijk zou ik nog iets willen zeggen, maar het is zo moeilijk het uit te drukken,
ik heb het al dikwijls geprobeerd. Laat me even wachten, misschien gaat het dan na
een ogenblikje.
De tafel in de veranda was nu verlaten want de kleinkinderen waren na de thee en
de koekjes naar buiten gelopen. Dieuwertje scheen niet na te denken over hetgeen
zij verder wilde vertellen, zij hield haar volle aandacht voor een vogeltje in de tuin,
een roodborstje trippend over de grond, dat zij met zulke blijde ogen volgde dat door
de lach op haar gezicht de omzittenden meenden dat er een opgewekt besluit aan
haar verhaal zou komen. Sommigen voelden zich dan al van een druk bevrijd, gaarne
ook na de zwaarheden in lange tijd doorgestaan, en na een zucht die hier en daar
gehoord werd klonken er al opgewekte stemgeluiden. Eerst stonden er twee van deze
tafel op, Elisabeth, de oudste dochter, die met Antonia de tuin inging en terwijl ze
arm aan arm liepen zag men dat Antonia soms de zakdoek aan het gezicht hield. Die
bleven zitten spraken nu vrijelijk over haar man Balthasar, naar onbekende plaats
vertrokken, hetgeen in haar aanwezigheid vermeden werd. Ook Joris Molendam ging
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met zijn vriend Cornelis Rogge naar buiten, waar hij aanstonds iets met hem te
bespreken scheen te hebben, ze gingen een laantje in en hun gestalten verdwenen in
het ontluikend groen der seringeheesters. Deze vier bleven zo lang weg dat, toen de
trommel nogmaals was rondgebracht en er een ogenblik wat stilte in het praten viel,
moeder vroeg of Dieuwertje maar voort kon gaan. Joris en Antonia kwamen juist
weer binnen, langzaam, met gezichten waarvan een donkere gedachte nog niet
verdwenen was.
Wat Dieuwertje verteld heeft, sprak Steven Willem terwijl ze wachtten op het
vervolg, is geen sprookje zoals we van haar gewoon zijn, het is maar een heel klein
stukje van de ware geschiedenis die we ondervonden hebben en het toont een goed
voorbeeld van wat voor hout de mensen hier gemaakt zijn. We kunnen erop rekenen
dat we er meer zo zullen horen, maar zoals Peter zei, laten we voorbereid blijven dat
er ook kwade staaltjes van onze mensen komen. De geschiedenis is niet zonder
vlekjes. Ik ben benieuwd wat ze er nog aan heeft toe te voegen.
Wat ik van die kistenmaker te vertellen had, zei Dieuwertje, daar hoeft ook niets
bij. Maar ik wou jullie zeggen vooral te letten op iets dat de meesten ontgaan zou,
iets dat mij dadelijk heeft getroffen omdat ik het dikwijls bij goede daden heb gezien.
Die kistenmaker vroeg naar niets. Er moesten kisten zijn voor mensen die afgedaan
hadden met het leven, die maakte hij en daarmee uit. Dat hij niet vroeg wie het waren,
vriend of vijand, dat spreekt vanzelf. Dat hij iets voor ze wilde doen, al was het maar
een kleinigheid, omdat ze slachtoffers waren, dat vind ik ook gewoon, zo zouden we
allemaal gedaan hebben, ook Balthasar deed het. Maar dat hij de jongen niet eens
ondervroeg, hoe het gebeurd was en de reden waarom, dat hij niet de minste
nieuwsgierigheid toonde, dat heeft me getroffen. Wie zou niet nieuwsgierig zijn naar
het geheim waarom wij iemand niet hebben kunnen redden? Het vragen naar het
waarom, het woelen in de grond, heeft al zo veel narigheid gebracht en toch zijn er
weinigen die het laten kunnen, want het lokt zo aan, het lijkt of men iets beter zal
begrijpen als men weet waar dit of dat uit is voortgekomen, maar men kan wel eeuwig
vragen want de reden die men vindt heeft immers ook weer een reden, en die ook
weer, daar is geen einde aan. Misschien ook wel, maar die zullen wij niet zien. En
intussen, met al dat roeren en woelen, komt er
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mateloos veel voor den dag waarover we ons te schamen hebben, wij en anderen die
ons dierbaar zijn, ik hoef er niet nader op in te gaan. Laten we niet vragen waarom
sommigen gedaan hebben wat ons van ze tegenviel, of niet gedaan hebben wat we
van ze mochten verwachten, daar krijgen we niets dan verdriet voor als loon. Daarom
vind ik het verhaal van de zwanejuffer van Nijmegen zo mooi, het is maar een legende,
maar je kan eruit leren dat er geheimen zijn die geheimen moeten blijven. Vraag niet
vanwaar ik kom, sprak de ridder, en toen zij het toch deed, nieuwsgierig zoals ieder
mens, was het gedaan met het geluk. Als we alles willen weten hebben we het geloof
immers niet nodig. Misschien heb ik iets gezegd wat vader Jan Hendrik verkeerd
vindt, ik weet het niet, maar ik wou zo graag dat we niet gingen wroeten in het diepste
van andere mensen.
Jullie hebben gehoord dat ik maar gebrekkig heb verteld en dat ik geëindigd ben
met een soort lesje, zoals het een Hollandse vrouw betaamt. Laten de verhalen van
anderen minder somber zijn, als dat kan tenminste van die tijd, en beter leren van
ons heden en verleden.
Vanavond, sprak dominee Molendam is Steven Willem aan de beurt, hij zal zich
moeten inspannen om het beter te doen. Laten we meteen afspreken wie op hem
volgt. Moeder mag de verteller aanwijzen.
Dat kan ik dadelijk, zeide moeder, recht gezeten in de laatste straal van de zon die
door de ramen viel en glinstering wekte in de witte haren van haar hoofd. Voor
aanstaande zaterdag kies ik Elisabeth, die weet iets te vertellen.
Toen stonden allen op, de kring van stoelen ledig latende, en volgden elkander
twee aan twee de tuin in, waar de takken wuifden van de koelte en ergens uit een
plekje van groene schemer een lijster de avond riep.
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III
De lichten waren voor het eerst weer alle in volle klaarheid op, de sterke onder de
kap boven het midden van de tafel, de luisters van antiek kristal flonkerend ter
wederzijde van de schoorsteenmantel, de staande lamp verdubbeld in de spiegel van
het buffet, alle weerkaatst op de ruiten waarvoor de gordijnen nog niet toegetrokken
waren, en in de veranda brandden op de koperen kandelaars de hoge kaarsen, zuinig
bewaard, nu kwistig aangestoken. Twee der moeders waren de half-kleine kinderen
naar bed gaan brengen op Galenbrug, maar de grotere, die in de veranda een spelletje
zouden doen, stonden te praten of te luisteren bij de ooms en tantes, en er was veel
te praten want zij hadden elkander zelden gezien gedurende de scheiding, er was
veel gebeurd. De stemmen hier en daar, kalm in vertelling of hoog in uitroep van
verwondering, maakten in de kamer een verward gerucht van feestelijkheid, tot ze
eensklaps verminderden bij het binnentreden van dominee met de grote bijbel onder
de arm. En toen allen zaten en de bijbel openlag stonden de kleinkinderen achter
hen, een kring van jonge gezichten met vlechten en blinkende ogen rondom de tafel.
Jan Hendrik sprak: Het is op verzoek van Steven Willem dat we deze psalm zullen
lezen, een korte psalm die in de beproeving zeker velen tot steun is geweest.
Rustig en zacht las hij: Ik betrouw op den Here. Hoe zegt gijlieden tot mijne ziel:
Zwerft henen naar ulieder gebergte, als een vogel? Want, ziet, de goddelozen spannen
den boog, zij schikken hunne pijlen op de pees, om in het donkere te schieten naar
de oprechten van harte. Zekerlijk, de fondamenten worden omgestoten; wat heeft de
rechtvaardige bedreven? De Here is in het paleis zijner heiligheid, des Heren troon
is in de hemel. Zijne ogen aanschouwen, zijne oogleden proeven de mensenkinderen.
De Here proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze en dien, die geweld doet,
haat zijne ziel. Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel, en een
geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. Want de Here is rechtvaardig.
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Hij heeft gerechtigheden lief, zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.
Na het lezen vouwde hij de handen en bad het onzevader en toen hij amen had
gezegd gingen de kinderen de veranda in, de schuifdeuren achter hen toedoende
opdat hun luidruchtigheid niet storen zou. Alleen Dirk, de oudste van Elisabeth, en
Margriet, de oudste van Steven Willem, hadden hun plaats bij de grote mensen.
Een der vrouwen in het gezelschap, die niet tot de verwanten behoorde, was
Antonia, gezeten ter rechterhand van moeder, donkerharig en breed van gestalte, een
Brabantse geboren, wier grote ogen nu ongerust langs de aanzittenden gingen. En
toen Cornelis Rogge haar had toegeknikt richtte zij het hoofd voorwaarts en sprak:
Mag ik een woordje zeggen? Daarstraks heb ik met Cornelis overlegd die, zoals jullie
weten, een van Balthasars oudste vrienden was, en hij heeft mij ook geraden iets uit
te spreken dat mij op het hart lag. Ik heb gemerkt dat er gesprekken werden afgebroken
als ik erbij kwam, dat zijn naam om mij te sparen haast niet genoemd wordt, en dat
hindert me. Ik zal wanneer het mijn beurt is zelf zeggen wat mijn deel is in de schuld,
maar ik wou dat intussen een ieder vrijuit spreekt, zonder vrees mij te kwetsen. Ook
ik heb mijn oordeel over hem.
Zij zweeg, met de ogen neergeslagen en een blos. Dadelijk hierop nam Steven
Willem het woord, zeggend: Die verklaring komt te pas. Bij het geval, waarvan ik
vertellen wil, zal ik ook zijn naam moeten noemen, maar ik had mij voorgenomen
een andere naam te gebruiken, om geen pijnlijke herinnering wakker te maken, maar
nu mag ik duidelijk spreken zodat het geval beter begrepen wordt. Trouwens, het is
niet de persoon van Balthasar waar het over gaat, dat hoef ik dus niet meer aan te
roeren dan nodig is. Vader hoopt dat we liever van het goede, dat hier gebeurd is,
zullen spreken, daartoe zal ik ook mijn best doen, al heb ik harder leren oordelen
dan nicht Duifje, die voor alles vergiffenis weet, harder dan onze zwager Christiaan
Winter, die bij alles de hand ophoudt voor de matigheid.
Vanmiddag hebben we horen vertellen uit de dagen toen hier strijd heerste en
verwarring, maar wat ik te zeggen heb is uit een tijd daarvoor toen het nog rustig
was en een ieder gewoon mens zijn zinnen in evenwicht kon hebben. Wel was het
al oorlog, maar ons had hij nog niet overvallen, laat ik dus zeggen niet
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gisteren, maar eergisteren. Men kan eruit zien hoe het een door het ander wordt
voorafgegaan. Het is voor mij een voorbeeld van het karakter dat men hier veel kan
vinden, het karakter dat in alle eenvoud het recht boven al houdt, het karakter dat
dadelijk in verzet komt tegen alles dat naar onrecht zweemt.
Ik had twee werken onder handen, tegelijk begonnen, uitgevoerd door dezelfde
ploeg, op dezelfde gracht tegenover elkaar gelegen. Het ene was het kantoorgebouw
van Meyer, die jullie wel hebben horen noemen want hij hoorde tot de vriendenkring
van Joris. Ik had hem alleen terloops ontmoet, maar nu leerde ik hem kennen als een
welwillende, bezadigde man, een van die mensen voor wie het een gemak is tot
lijfspreuk te hebben dat zwijgen goud is en die stilletjes hun gang gaan. Hij had een
reputatie voor liefdadigheid, wat mij niet verwonderde toen ik zijn houding zag
tegenover de werklui wanneer hij een kijkje kwam nemen. Om de twee, drie dagen
kwam hij even oplopen en dan sloegen ze de hand aan de pet voor hem, een ongewoon
verschijnsel. Een meneer, die er geen verstand van heeft, en toch komt neuzen bij
het werk, vinden ze een stommerd waar je geen notitie van neemt. Maar tegen Meyer
waren ze beleefd, waarom dan ook. Ja, ze waren van het slag dat men christelijk
noemt, bijna allemaal, maar dat kon de reden niet zijn, want voor Balthasar, die
dikwijls met Meyer meekwam, toonden ze die beleefdheid niet. Balthasar was de
opdrachtgever van het gebouw aan de overkant, ook een kantoor, dat we na de
onderbouw een poos hadden moeten laten liggen omdat de steen niet op tijd was
aangevoerd. Ik hoef niet te zeggen dat de aannemer, Vink, gedaan had wat hij kon
om er spoed achter te zetten, maar het was niet gelukt en zo raakten we hier na het
heien ten achter, al scheelde het op den duur niet veel.
Balthasar kwam iedere dag kijken, niet alleen bij de bouw voor hem, ook aan de
overkant. In het begin stond hij er gewoon bij, zonder iets te zeggen, er was niets
aan hem dat opviel, met Meyer en met Vink was hij goede maatjes. Maar bij die
stilstand in het werk begon de verandering. Op een dag, terwijl de aannemer en ik
erbij stonden, hoorde ik hem tegen Meyer zeggen dat het werk voor hem toch eerder
af zou zijn, al mocht het volgens contract iets later afgeleverd worden, hij zou daar
wel wat op weten en hij durfde erom te wedden. Meyer lachte wat en ging er niet op
in. Maar het werd zeker bij de werklui bekend,
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tenminste het had er al gauw de schijn van dat zij van hun kant niets deden om hem
zo'n weddenschap te doen winnen.
Wat nu de oorzaak van de eerste strubbeling was, weet ik niet, hetzij enerzijds het
verschil dat er met de beleefdheid werd gemaakt, het ongenoegen over de
achterstalligheid, een soort afgunst dus, hetzij anderzijds de opmerkingen die Balthasar
zich nu permitteerde, meestal op onbeschofte toon, vergezeld van vloeken, alsof hij
zich daarmee gezag kon aanmatigen. Er was al gauw onenigheid, eerst tussen hem
en Vink, toen met een opperman, toen met Meyer, en ik heb hem zelf ook op zijn
plaats moeten zetten. Vink was een man die geen vloeken wilde horen, zo was het
met de hele ploeg, ze heetten in de wandeling ook de fijnen. Ik lette nu meer op
Balthasar, ik zag de verandering die er over hem kwam. Hij deed erg uit de hoogte
en was gauw op de teentjes getrapt, hetgeen me opviel, omdat hij vroeger een indruk
van het tegendeel had gemaakt, van juist bescheiden en zelfs bedeesd te zijn. Die
houding van overmatig zelfgevoel, die neiging om te commanderen heb ik daarna
meer opgemerkt bij mensen van zijn politieke overtuiging, mensen van wie je eerst
niet hoorde en die later hun stem met dubbele kracht verhieven.
Hoe het zij, het werd mikmak met Vink toen hij in het bijzijn van de werklui aan
het vloeken was geslagen en Vink hem rustig had gevraagd of hij zijn opmerkingen
niet op fatsoenlijke toon kon maken. Hij had gezegd dat het metselwerk voor hem
slordiger werd gedaan dan voor Meyer en dat het uitschot van het werkvolk voor
hem werd gebruikt, dat was de aanleiding. Het kwam tot hoge woorden, maar ik wist
het te sussen en om hem tevreden te stellen liet ik een stuk metselwerk bij hem
overdoen. Daar kwam hij nu langer naar staan kijken, net of hij toezicht hield, bij
drie mannen die hun ambacht uitstekend verstonden. Maar hij wist het beter, hij wees
een van ze hoe hij het hebben wou en toen die man het zo deed en het verkeerd
uitkwam, werd het weer vloeken en schelden. Ik kwam er net bij. Alle drie hadden
ze de troffel neergelegd, wachtend tot hij uitgeraasd was. Het eindigde ermee dat hij
die ene man niet meer zien wou en dat die dadelijk de laan uit moest. Je begrijpt dat
hij buiten zijn boekje ging, daar heeft de aannemer een woordje in mee te spreken
en dat kreeg hij ook te horen van een opperman die ik niet anders dan van zijn bijnaam
ken, de Vrome, een man die het boek Psalmen uit het hoofd kende.
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Dat was een bijzondere man, klein van stuk, gespierd, net in de kleding, altijd het
eerst en het laatst aan de slag, met volle aandacht bij zijn werk. Een ander keek
weleens naar de straat of daar iets te zien viel of snoot de neus langer dan nodig was,
maar hij werkte gestadig zonder zich door wat ook te laten afleiden. Dat hij toch
alles opmerkte wat er om hem heen voorviel bleek zodra het schaftuur begon, dan
sprak hij dadelijk over iets dat hij had horen zeggen en gaf er zijn mening over, altijd
gesteund met een tekst. Vink, de aannemer, eveneens bijbelvast, had ook de gewoonte
een tekst aan te halen en als er maar iets aan mankeerde, had de Vrome het daarover.
Het gebeurde wel dat Vink wat langer bleef en met hem wilde discussiëren, maar de
Vrome hield zich bescheiden en dan bleek later toch dat hij gelijk had gehad.
Merkwaardig was dat hij altijd aankwam met een tekst over rechtvaardigheid of
gerechtigheid, ik moet eerlijk zeggen dat ik die teksten meer van hem heb leren
kennen dan van mijn vader.
Zo was het ook nu. De Vrome kwam vlak voor Balthasar staan en zei kalm: U
mag wel oppassen, niet alleen op uw slechte taal, maar ook op uw verkeerde daden,
dat er geen vloek blijft op dit huis dat we voor u bouwen. De Here proeft den
rechtvaardige, maar den goddeloze en dien, die geweld pleegt, haat zijne ziel. En
tegen de anderen: Jongens, ons past het niet naar hem te luisteren, maar het werk te
doen.
En daarmee zetten alle drie zich weer aan het werk. Meteen kreeg Balthasar, die
onder een ladder stond, een spat kalk op zijn hoed, met of zonder opzet, dat weet ik
niet, maar wie naar metselen komt kijken moet op zo iets rekenen. Razend van drift,
met een vloek zoals ik nooit gehoord had, liep hij weg. Een uurtje later vertelde Vink
me dat hij bij hem ruzie was komen maken en hem bevolen had die ene werkman te
ontslaan. Natuurlijk was hem geantwoord dat het niet ging. Vink liet die drie mannen
roepen om van hen te horen wat er gebeurd was en bij die gelegenheid zei de Vrome
de hele psalm op, die vader daarnet heeft voorgelezen. Er volgde een reeks
onaangenaamheden, te veel om te noemen, want Vink bleef erbij dat er van ontslag
geen sprake kon zijn, er kwamen eindelijk advocaten bij te pas want het bleek dat er
in het contract wel iets stond dat zo uitgelegd kon worden dat de opdrachtgever meer
zeggenschap bij de uitvoering had dan de gewoonte is. De werklui, die te weten
kwamen van de moeilijkheden voor Vink, zetten hun beste

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

310
beentje voor opdat er niets te zeggen zou zijn op de bouw voor Balthasar. Maar we
waren hier ten achter, dat kon niet ingehaald worden.
Kort en goed, de aannemer meende dat het nodig was die ene man weg te nemen
en te vervangen, niet door één andere, maar, om op tijd klaar te komen, door vier die
bij Meyer bezig waren. Nu zou dus dit in het gedrang komen, hetgeen Meyer nogal
kalm scheen op te nemen, en Balthasar zag je met de voldoening op het gezicht staan
kijken. Maar de Vrome dacht er anders over. Hij kwam bij me, hij zei: Recht is recht,
nietwaar, en dat het werk voor de een niet achtergesteld mocht worden alleen maar
om de ander zijn zin te geven met de dwingelandij, en dat hij met twee van zijn maats
besloten hadden op hun eigen houtje 's morgens en 's avonds wat meer werk bij
Meyer te doen. Zo zag je die drie elke morgen stipt op tijd van de overkant komen
hollen, waar ze al van vóór daglicht bezig waren geweest, en vóór de avond weer
daarnaartoe. En geen van drieën vroeg een cent meer loon, maar dat bracht Vink
later toch in orde. En het metselwerk bij Meyer was toch een week eerder klaar.
Balthasar zag je met een nijdig gezicht, maar daar wou ik het niet over hebben.
Daarmee verdween het metselvolk van het toneel, maar het timmervolk, dat nu
aan de beurt kwam en van het spelletje gehoord had, want op de schutting stond met
krijt geschreven Recht is recht, scheen er ook aardigheid in te krijgen. Die op het
werk voor Meyer deden alles zo vlug als maar te wensen was, die aan de overkant
daarentegen alles op hun gemak, al zette Vink ze nog zo aan. Met de schilders, de
stukadoors ging het net zo.
Ik hoef niet te zeggen dat het ene huis, dat van het begin af voorlijk was geweest,
nog voor de tijd werd afgeleverd, het ander wel binnen de termijn, maar toch twee
weken later. En de wrok was Balthasar ook aan te zien. Het zou alles niet nodig
geweest zijn als alles in der minne was gegaan. Wat nu de reden van het ongenoegen
was blijft een vraag, hetzij dat men zijn onbeschoftheid, zijn hoogdoenerij niet
verdroeg, hetzij het strikt gevoel van rechtvaardigheid van één enkele man dat op de
anderen overging. Maar dat hij van zijn kant zich eveneens onrechtvaardig behandeld
voelde, dat is zeker.
Hier zou de geschiedenis gedaan kunnen zijn, maar het had nog een staartje. Een
jaar later, in de eerste zomer van de bezet-
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ting, toen ik langs zijn kantoor liep, ontmoette ik Balthasar die stond te kijken naar
een opschrift naast de deur, op de smetteloos blauwe steen, met rode letters druipend
van de verf: De Heer is rechtvaardig. De Heer stond er, niet de Here, dus van de
Vrome was het niet. Dat was een dag nadat de aannemer gearresteerd was, zonder
bekende reden, zoals met veel anderen het geval was. En wel vertelde mij een van
de fijnen, die toen weer bij ons werkte, dat ze al sinds een maand niet van de Vrome
gehoord hadden en niet wisten waar hij zat. U begrijpt wie erachter zit, zei hij, maar
ik kon er hem niet toe krijgen te zeggen waarom hij die verdenking had. Balthasar
had zich nu eenmaal een kwaad gerucht verworven.
Nu heb ik het misschien toch te veel over hem gehad, want ik was van plan het
alleen te doen uitkomen hoe bij ons de mensen bij de minste poging tot, laat ik zeggen,
onbehoorlijke behandeling, in verzet komen en daarbij gesteund worden door de
godsvrucht die ze, van geslacht op geslacht, in het bloed zit. Maar laat deze Balthasar
dan tevens gelden als een staaltje van zijn soortgenoten die niet begrepen hoe men
in Holland met de mensen moet omgaan. Wie van beiden in dit geval gelijk had zij
daargelaten, maar als de ene partij meende achtergesteld te worden had hij moeten
trachten tot vergelijk te komen en niet de andere partij beledigen, bevelen en dwingen.
De partij de Vrome gedroeg zich netjes. En zover ik weet, behoudens uitzonderingen,
bleven de soortgenoten van de Vrome zich zoveel mogelijk zo gedragen. De
onderdrukking hebben ze geduld in de zekerheid dat de Here rechtvaardig is.
Hij had kalm gesproken en nu zweeg hij. De stilte werd dadelijk verbroken door
een diepe felle stem: Als dat het enige was dat er tegen hem gezegd kon worden, viel
Judith uit, die naast dominee zat, dan was het zo erg nog niet. Zij was een kleine
vrouw met een rond gezicht waarin de zwarte ogen schitterden.
Haar man Nicolaas Eikeboom, aan het ander eind der tafel, gaf haar antwoord:
Daar heeft Steven Willem ook niet van willen spreken, zeide hij, hij had de tegenpartij
evengoed anoniem kunnen laten. Wat hij heeft willen tonen was hoe er door zekere
personen, in dit geval werklui met een christelijke overtuiging, gereageerd werd op
hetgeen als onbetamelijk werd ondervonden. De zede, die op christelijke grondslag
gevestigd is, verwerpt alles dat ook maar naar onrecht zweemt, en dat werd hier
gedaan op lijdzame wijze.
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Hierop volgde beweging rondom met discussie bij tweeën en bij drieën onder de
aanwezigen, er waren slechts enkele die zwegen in de drukte van de stemmen. Jan
Hendrik Molendam was de eerste die opstond, hij ging voor het venster kijken. De
maan, voorbij het eerste kwartier hoog gerezen, scheen boven de velden. En weer
voor de tafel staande, terwijl zij, die naar huis moesten, aanstalten maakten tot vertrek,
hun kinderen riepen en aanspoorden tot spoed, bepaalde hij nog dat het de volgende
zaterdag de beurt zou zijn voor Elisabeth Winter, hun oudste dochter, op de zondag
gevolgd door Cornelis Rogge en Antonia. Daarna werden de stemmen luider, verward
van groet en lach, de lichten van de fietsen gleden weg, de gestalten arm aan arm
verdwenen, nagestaard door Jan Hendrik en zijn broeder, naast elkander in gedachten.
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IV
Na de middag had het opnieuw geregend en uit een schone hemel met witte vlokjes
glansde nu april over de groenende meidoornhaag rondom de moestuin waar in het
deel, voor de hoenderhof afgescheiden, zo veel gerucht klonk van keffen en kakelen,
van verward gepiep en vrolijk geroep, dat er kinderen kwamen aangelopen. De rennen
waren alle ledig, want waar zag men nog het welvarend pluimgedierte van voorheen,
maar er liepen toch vier kloeken met de nieuwe hoop van kwieke kuikentjes omringd,
en alle vier hadden ze de vlerken uitgespreid, de veren op ter bescherming van het
klein gebroed tegen het keffertje dat er dartel sprong. Daar stonden Dieuwertje en
Duifje, wel lachend, maar niettemin met verwijt tegen hun zuster Leen, die, zorgeloos
als ze was, hier terwijl ze de dieren voerden haar keeshondje had losgelaten. Maar
Leen had het weer gepakt en in haar arm en de ontsteltenis was aan het bedaren. De
kinderen liepen weer weg en zij drieën bleven kijken naar de groepen, hoe iedere
kloek ten voorbeeld de aarde krabde en pikte, haar eigen kuikens bijeenhoudend,
waarvan geen enkel zich vergiste wie bij wie het behoorde. Dieuwertje zeide dat
instinct de aantrekking tussen moeder en jongen was, Duifje echter, die veel van
dieren hield, noemde het de natuurlijke trouw, de warmte die de een aan de andere
hechtte zolang de behoefte duurde. Daarmede waren haar zusters het niet eens en ze
streden nog over de oudertrouw, de vriendentrouw, de aanhankelijkheid en de
verknochtheid aan weldoener of geboortegrond, toen Elisabeth het hek binnenkwam
met de bak vol kuikenvoer aan de arm.
De trouw? vroeg ze verbaasd, is het dat waarover jullie staan te praten? Ze zeggen
dat de hond daarvan het voorbeeld is, maar ik geloof dat Duifje gelijk heeft en dat
je het bij alle dieren vinden kan, meer dan je denkt. Geen hond was trouwer dan
Keetje onze kat, die heeft een dierbare plaats in mijn herinnering. Maar het mooist
vind je het onder mensen, dat geloof ik zeker, het is een van de allermooiste
eigenschappen. Toevallig wil ik nu het mijn

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

314
beurt is een voorbeeld van trouw vertellen. Eerst had ik over iets anders willen spreken
omdat ik nu ook weer Balthasar erbij moet halen en hoe minder we daarover praten
hoe beter, maar welbeschouwd is het goed als we inzien hoe we ons allemaal in hem
vergist hebben. Kom, laten we naar binnen gaan, ze wachten al.
En zo vonden zij ze toen ze in de woonkamer kwamen, allen om de tafel geschaard
terwijl Jacoba al rondging om de kopjes in te schenken. Elisabeth ging zitten met
een knikje in het bijzonder voor Antonia, tussen haar man en haar oom Willem
Molendam.
Ik heb maar een gewoon verhaal, zeide ze, voornamelijk over dingen die al een
poos geleden zijn gebeurd en die sommigen van ons bekend zijn, al werden zij er
misschien niet zo door getroffen als ik. Maar ook het slot ervan zal ik moeten
vertellen, hoe erg ook tegen mijn zin, dat is nog onlangs voorgevallen en de meesten
van jullie weten er niet van.
Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat wij vader dankbaar moeten zijn dat hij
ons geleerd heeft de trouw als een van de allerhoogste eigenschappen te eren. Ik was
pas zes jaar toen hij ons voorlas van de getrouwe God die het verbond en de
weldadigheid houdt, het staat in het boek Deuteronomium, ik weet nog dat hij ons
aankeek en herhaalde: De getrouwe God. En later heb ik begrepen dat, als God
getrouw is, wij het ook moeten zijn, standvastig in genegenheid en in dankbaarheid
en in ons woord. Wij hebben juist in deze jaren, nu de proef doorstaan moest worden,
gezien hoeveel de ontrouw bij onze mensen voorkomt, misschien leek het ook alleen
maar zo door de opkomst van wat Nicolaas Eikeboom het schuim van de natie noemt,
maar we hebben allemaal diep de schande ervan gevoeld. Wat de reden was, dat weet
ik niet. Maar laat ik dadelijk zeggen dat een ieder van ons veel voorbeelden zou
kunnen vertellen van onvergankelijke trouw die juist in het moeilijkste van die dagen
werd getoond, zo veel zelfs dat het tegendeel niet eens geteld mag worden, ja, dat
men gerust ons hele volk een trouw volk mag noemen, trouw aan elkaar, trouw aan
de beginselen van christelijkheid en eer. Juist in de beproeving hebben we gezien
hoe weinig de verschillen telden van geloof, van afkomst of van stand, en we zouden
voorbeelden zonder einde kunnen noemen van wederzijdse hulp, die in de grond
voortkwamen uit de trouw die we elkaar verschuldigd zijn. Ja, ik zeg elkaar
verschuldigd, want een ieder voelt dat het een band is wederzijds, zowel van hem
die
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weldaad of genegenheid heeft ontvangen als van hem die heeft gegeven. Niet alleen
de hond is trouw, maar ook de baas.
Waar ik van vertellen wil is Ben Abets, dat jongetje dat bij de familie Meinigs
werd opgenomen, een geval waar niets bijzonders aan is dan alleen de aandoenlijke
trouw. Wij kenden de Meinigs' niet, trouwens, geen van ons allen behalve Joris die
omging met Balthasar, de oudste zoon, die hij soms meebracht wanneer hij ons kwam
opzoeken. Het zal een jaar of tien geleden zijn, we woonden in Amsterdam, en onze
kinderen waren nog klein. Ik weet nog dat Christiaan en ik een gemengde indruk
hadden van die Balthasar, iemand die hartelijk scheen, maar iets verbergen wilde of
zijn omstandigheden anders wilde voorstellen dan ze waren, net of hij zich schaamde
over zijn familie, over de buurt waar ze woonden. Wij vonden het juist een gezellige
buurt, vol nette en drukke winkels, daar om en bij de Kinkerstraat, je zou zeggen een
neringbuurt in levendige opkomst. Wat Joris zei, dat het een burgermansbuurt was,
vonden we onzin. Volgens hem woonde de familie van zijn vriend daar omdat ze
achterop waren gekomen, wij zagen gauw dat hij zich vergiste, dat ze integendeel
hard bezig waren erbovenop te komen. Daar we meenden dat we ze konden helpen
door vermeerdering van klandizie ging ik er weleens wat kopen. Het was een winkel
met twee brede ramen, het een voor vrouwen- en kindergoed, het ander voor
mannenkleding, je kon er van alles krijgen, al was het dan niet wat je zocht. Maar
ik vond het allervrindelijkste mensen, vooral de moeder. Toen ze hoorde dat ik
Balthasar kende nodigde ze me dadelijk in de kamer achter en zo kwam ik met de
hele familie in kennis. De vader was een man met een chagrijnig gezicht, een van
die mensen met een stem waarin de ontevredenheid een gewoonte is geworden, een
mopperige toon, en wanneer hij zich in het gesprek mengde had hij altijd te klagen
over achterstelling van de middenstand. Gelukkig verveelde hij me niet dikwijls,
want het was druk in de winkel. Er waren twee dochters, een beetje stijf in het begin,
alsof ze niet wisten hoe ze zich houden moesten, maar de tweede keer lieten ze zich
gaan, gewone meisjes waar niets bijzonders aan was behalve een zeker ongemak van
beweging, hoe zal ik zeggen, een neiging om vooral de goede opvoeding te tonen,
met boekachtige of ouderwetse uitdrukkingen, en daarbij, ja, een uitspraak die mij
zo weinig vertrouwd was dat ik ze soms verkeerd verstond. Een uitspraak,
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dacht ik, waaraan je horen kon dat de middenstand waarvan de vader sprak nog niet
lang geleden aan de lage kant was. Dan was er nog een zoon die ik maar een paar
keer zag, van een jaar of zestien, lid van een van die jeugdbonden die in die tijd op
zondag in een bijzonder pakje door de straten begonnen te marcheren. Al met al, een
goed soort mensen, maar met manieren en denkwijzen die nieuw voor me waren. Ik
heb weleens gedacht of het niet onze schuld is dat we zo weinig bekend zijn met de
standen, die zogenaamd boven of beneden de onze zijn, en of dat niet de reden is
van veel wanbegrip.
Niet dat het hier het geval was, integendeel, ik kon het opperbest met ze vinden,
vooral met de moeder en de dochters. Balthasar zag ik nooit, maar die was dan ook
voor zijn zaken uit.
De reden dat ik er soms wel tweemaal in de week kwam stond in verband met de
geschiedenis van die jongen Ben. Op een middag dat ik er in de kamer zat merkte
ik aan bitse woorden tussen man en vrouw dat er wrijving was en nauwelijks was
hij naar de winkel gegaan of zij, die het hart op de tong had, vertelde mij uitvoerig
wat er aan de hand was. De jongste zoon was thuisgekomen met een treurig relaas
van een gezin dat in onbeschrijflijke ellende verkeerde, een doodzieke moeder, een
kreupele jongen van een jaar of twaalf en twee zusjes, en Balthasar had er dadelijk
op aangedrongen dat er iets voor die mensen gedaan moest worden. Laten we dit
niet vergeten als we over hem oordelen. Hij was nog diezelfde middag met zijn broer
meegegaan, hij had ervoor gezorgd dat de vrouw in een gasthuis werd opgenomen
en de drie kinderen hadden ze mee naar huis gebracht. Daarover was nu het verschil
van mening tussen man en vrouw, hij vond dat ze genoeg deden als ze voorlopig de
jongen in huis hielden, zij vond dat er best nog plaats was voor de twee kleineren
erbij. Je ziet, een mooi staaltje van barmhartigheid. Gelukkig kon ik er me mee
bemoeien, ik nam de twee kleine kinders mee en vond later gelegenheid ze uit te
besteden. Maar Ben bleef bij hen en er werd goed voor hem gezorgd, met kleding
en met voeding, en dat mocht ook wel want hij zag eruit of hij nooit genoeg had
gehad. Een bescheiden jongen, die ook bescheiden bleef en zijn best deed om zich
verdienstelijk te maken met de werkjes die hem opgedragen werden, boodschappen
bezorgen, schoenen poetsen en zo meer, het was haast overdreven zoals hij zijn best
deed, zei mevrouw Meinigs, altijd be-
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zig en als hij iets van goedkeuring hoorde straalde hij van dankbaarheid. Vooral aan
Balthasar scheen hij gehecht te raken, daar lette hij met zo veel zorg op, of hij iets
nodig had, dat die nooit iets te vragen had. Als Balthasar een brief schreef stond hij
al te wachten, als een hond, dat hij hem naar de bus mocht brengen. Ze merkten op
dat hij nooit naar bed ging voor hij wist dat Balthasar thuis was gekomen. Dat hij
maar tijdelijk in huis was genomen, daar werd niet eens meer over gepraat. Hij was
een joodse jongen, dat werd eens toevallig gezegd en ik hoorde het nooit als iets
bijzonders, trouwens er was voor de Meinigs' geen reden om een onderscheid te
maken want ze behoorden zelf tot geen enkele kerk.
Langzamerhand kwam ik er minder aan huis, maar door Joris, of door Cornelis
Rogge, die ook omgang had met Balthasar, bleef ik op de hoogte hoe het met de
familie ging en ze vertelden dikwijls aardige staaltjes van de dankbaarheid en de
trouw van Ben, over wie de Meinigs' buitengewoon tevreden waren, ze zouden niet
meer buiten hem kunnen, zei Balthasar zelf. Soms bestelde ik ook wel goederen in
de winkel, het was dan Ben Abets die ze bezorgde zodat ik hem, in de jaren dat wij
nog in Amsterdam woonden, zag opgroeien. Ik liet hem ook wel binnenkomen om
met hem te praten over zijn zusjes, zijn moeder was intussen gestorven en de zusjes
waren de enige familie die hij scheen te hebben. Hij zocht ze nu en dan op, maar hij
was er toch een beetje van vervreemd, hij had er ook niet veel over te zeggen. Maar
dan praatte hij over de Meinigs' des te meer, op een heel andere toon, innig en warm,
met schitterende ogen, over de juffrouwen, vooral over meneer Balthasar, met een
verheerlijkt gezicht, en over de zaak, onze zaak, zoals hij het noemde, en wat hij
telkens bedacht om alles netjes op orde te houden. Je zou zeggen, een van die mensen
die bestemd schijnen om een onmisbaar familiestuk te worden.
Toen wij kort voor de oorlog hier kwamen wonen verloor ik de familie uit het oog
en daarmee ook Ben. Maar er was al gauw een nieuwe reden om belang in hem te
blijven stellen. Wat ik er nu verder van vertel weet ik voornamelijk van Cornelis
Rogge, maar we hebben ook samen het een en ander voor hem gedaan. Het was in
die tijd dat ik voor het eerst hoorde van Balthasars politieke overtuiging. Op een dag
kwam Ben Abets bij mij aangelopen, huilend van wanhopigheid, uitgehongerd en
vuil in
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de kleren. Ze hadden hem weggestuurd, hij was er verslagen van, hij had toch niets
gedaan, herhaalde hij maar. Ik ging mevrouw Meinigs opzoeken, die ik heel
sympathiek vond, maar ze kon er niets aan doen, haar man en haar zoons wilden
geen jood in huis hebben, dat was schadelijk voor de klandizie. Hij had ook veel last
veroorzaakt, zei ze, meer dan een week lang nadat ze hem uit huis hadden gezonden
had hij voor de winkel heen en weer gelopen, de hele dag en 's avonds nog, soms
stond hij met de neus tegen de winkelruit te kijken en eens was hij binnengekomen
met aardbeien in een krant voor meneer, en hij had gesmeekt of hij toch loopjongen
mocht blijven als hij ergens anders sliep. Wat haar betrof, zij had het wel
goedgevonden, maar haar man wilde niet en de jongste zoon had hem hardhandig
de deur uitgezet en ze hadden de politie gewaarschuwd. Het lukte ons na een poosje
een betrekking voor hem te vinden, bij een kruidenier op de Overtoom. Maar lang
bleef hij daar niet, hij kwam nu bij Cornelis Rogge om hulp. Het bleek dat de
kruidenier hem niet kon houden omdat hij, wanneer hij met boodschappen werd
gezonden, toch weer langs de winkel van Meinigs heen en weer bleef lopen. En de
politie had zich ermee bemoeid want Balthasar had het aangegeven dat hij overal
door hem gevolgd werd. Die woonde nu ergens anders. Er werd weer een betrekking
voor hem gevonden, verder weg, maar volgens Cornelis Rogge, die nu het oog op
hem hield zover hem dat mogelijk was, ging het hier net zo. Ben Abets werd
onweerstaanbaar door de Meinigs' aangetrokken, hij had geen andere gedachte dan
voor die mensen waar hij het geluk had gekend. En elke zaterdag liet hij er door een
jongen een cadeautje bezorgen, een kleinigheid van zijn loon betaald. Enige buren,
die hem daar altijd zagen zwerven en van de omstandigheden wisten, hadden medelij
met hem en riepen hem soms binnen. Maar ook die betrekking raakte hij weer kwijt,
ik denk dat hij toen een poosje leefde van wat hem hier en daar gegeven werd. Tot
op een morgen een man daar uit de buurt bij Cornelis Rogge kwam en vertelde dat
ze hem bij het aanbreken van de dag voor de deur van de Meinigs' hadden gevonden
met een schot in de borst, dat was de dag na een ernstige vechtpartij, bij het begin
van de jodenvervolging. Cornelis Rogge heeft hem nog opgezocht voor hij stierf, hij
had reden te geloven dat Ben de jongste zoon van de Meinigs' had willen beschermen.
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Dit is mijn verhaal van een jongen die zich tot het laatste ogenblik van zijn leven
door genegenheid en dankbaarheid verbonden voelde aan de mensen die hem hadden
welgedaan en die al hun hardvochtigheid daarna niet telde.
Het is een van de duizend voorbeelden van trouw die er te vertellen zijn uit de
dagen die achter ons liggen, zeide Judith.
Maar gelukkig, viel haar man Christiaan Winter in, kunnen we uit dit enkele
voorbeeld zien dat de hardvochtigheid geen regel was, zelfs bij de Meinigs' niet. Er
blijft nog de vraag waarom de vader en de beide zoons, die eerst toch blijk gaven
van weldadige gezindheid, van houding veranderden.
Daarover werd over en weer gesproken tot Dieuwertje de opmerking maakte dat
het verhaal haar herinnerde aan het paard van de vier Heemskinderen, dat voor zijn
trouw verdronken moest worden alleen als offer voor een mensenbelang. Wacht,
zeide ze, opstaande, dat ga ik nog even aan de kinderen daar vertellen, er is geen
verhaal zo Hollands van trouw tot in de dood als dat van Beyaardt.
Van de anderen bleven er sommige nog zitten in gesprek en sommige gingen bij
twee en bij drie de tuin in waar de schemering viel.
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V
In de veranda zongen de kleine kinderen van Het regent, het zegent, de pannen worden
nat, de grote mensen keken naar de ruiten waar de windvlagen het water over vloeien
deden, met grapjes over april die doet wat hij wil, en Leentje plaagde haar man
Cornelis met zijn lange knevel die, zeide ze, bij vochtig weer nog meer aan de
mondhoeken nederhing, hetgeen zijn voorkomen nog ouderwetser en ernstiger maakte
dan het al was. Soms kletterde de regen heftig op de ruiten, maar wanneer de wind
even bedaarde ruiste hij gestadig of er geen einde aan zou komen en het groen aan
de bottende takken verscheen door de druppels in een verse tint. Willem Molendam
wreef zich de handen, zeggend dat het een genot was een echte regen te zien vallen
uit de vaderlandse grijze lucht. De veranda was bijna ledig omdat de grotere kinderen
in de ochtend op een fietstocht waren uitgetrokken.
Ook aan de grote tafel, die in een grijs licht stemmig glansde, ontbraken sommigen.
Toen allen op dit vroege thee-uur gezeten waren sprak Cornelis Rogge op zijn
leraarstoon:
Nu ook ik, zoals een van de Florentijnse vriendenschaar om bekommernissen te
ontgaan, of zoals een van de pelgrims op weg naar Kantelberg, mijn beurt voor een
verhaal toegewezen heb gekregen, valt het mij moeilijk een keuze te doen, aangezien
wij in de tijd, die achter ons ligt, zo velerlei ervaren hebben dat het mij niet mogelijk
is te beslissen wat waard was in het geheugen te behouden. Het komt mij ook gewaagd
voor nu reeds, de verwarring nauwelijks te boven zijnde, een oordeel te vellen over
alles wat te midden van ons gebeurd is. Wie onzer herinnert zich uit de meidagen
niet het verschijnsel van een hiaat in het geheugen betreffende de toedracht van een
feit, de personen die erbij betrokken waren, de juiste tijd, de juiste plaats en de
omstandigheden, zodat het feit eerst vastgesteld kan worden na vergelijking met
andere getuigenissen? De verwarring die hier heerste, in veel gevallen zo ernstig dat
het verbijstering werd, was een van de grote verschijnselen die de onbevangen
waarnemer moesten
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opvallen. Maar wie was onbevangen? Wie had niet het gevoel of hij, evenals alle
anderen, in een doolhof liep, tastend naar licht en uitweg? wie dus kon onderscheiden,
schiften en een gebeurtenis beschouwen in de ware verhouding en betekenis? Het is
maar al te waarschijnlijk dat het eens zal blijken hoeveel er, door verhitting van het
gemoed en onklaarheid van het verstand, gefaald is in het oordeel. Er zijn landgenoten
door de vox populi verdacht gemaakt, aangeklaagd, gevonnist zonder overtuigende
bewijzen, en als ik dit bedenk besef ik dat men bedachtzaam moet zijn in een oordeel,
dat pas de geschiedschrijver van later tijd toekomt. Wij kunnen alleen getuigen met
het voorbehoud van onvolledigheid. Hierbij komt nog dat ik niet geloof, en daarmee
zal dominee het wel eens zijn, dat een mens alleen goed of alleen kwaad is geschapen,
terwijl de opvatting daarentegen, dat goed en kwaad in elk gemengd voorkomen, het
oordelen des te moeilijker maakt. Laten wij ook onze vooringenomenheid niet
vergeten, onze neiging om de daden van mensen, die onze genegenheid hadden, in
een gunstiger licht voor te stellen dan die van anderen, die wij alleen bij gerucht
kennen, misschien een slecht gerucht dat de wandaden opblies, de deugdelijke daden
verzweeg.
Niettemin, ik moet toegeven dat ik voorvallen heb gezien zo klaar in hun betekenis
dat ik er gerust een mening over durf te zeggen en gelukkig ook met niets dan lof.
Ik zal er een vertellen waarin, aan het slot, Balthasar Meinigs weer betrokken was,
maar voor zover het zijn deel betreft zal ik mij beperken tot hetgeen ik zeker weet,
hetgeen weinig is, al ken ik hem sedert twintig jaar. Ik zal dat zo onbevangen mogelijk
doen, hem beschouwend eerder als de vertegenwoordiger van een soort dan als een
individu, en daartoe meen ik in staat te zijn omdat ik hem nooit zeer genegen ben
geweest, maar evenmin, tenminste tot onlangs toe, een afkeer van hem heb gehad.
Het is voornamelijk als tegenstelling dat ik hem noem.
Ik was al student toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij was pas zestien, hij
kwam van een driejarige burgerschool, hij had al een betrekking op een kantoor.
Deze verschillen verklaren al waarom wij in onze kring, Nicolaas Eikeboom en enige
anderen, hem beschouwden als een vreemde eend in de bijt, maar hij werd geduld,
ten eerste omdat hij ons gezelschap ijverig zocht, ten tweede omdat hij een vriend
was van Joris die, zoals men weet,
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een bekoorlijke nicht had in wie ik toen al belangstelde...
Hier maakte Leentje een opmerking die vrolijkheid verwekte, waarna hij vervolgde:
Geen van ons vond hem sympathiek, integendeel, er werden van het begin af
bezwaren tegen hem geopperd, over zijn laatdunkendheid, over zijn tentoongestelde
eerzucht, over zijn bekrompen opvattingen, over zijn zelfzucht die zich niet schaamde
voor klaploperij, en die werden hem vierkant in het gezicht gezegd, maar hij werd
nooit kwaad, althans hij verdroeg ze en hij bleef ons opzoeken. Men kon alles tegen
hem zeggen, een dikke huid, zoals dat heet. Bij onze debatten zat hij bescheiden te
luisteren en de mening, die hij van de een hoorde, speelde hij, alsof die zijn eigen
was, tegen de ander uit. Dit is al wat ik van hem weet uit die eerste tijd dat ik hem
kende. Nadat wij afgestudeerd waren en een ieder van ons een plaats vond in de
maatschappij, verloren wij hem uit het oog, wij hoorden maar een enkele keer over
hem spreken door Joris, die de omgang met hem onderhield, tot Peter Waterkerk en
ik hem enkele jaren geleden een paar keer opzochten. Ook voor die jongen waar
Elisabeth van vertelde.
Er was - en hier begint na de onevenredig lange inleiding pas het verhaal van de
onbaatzuchtigheid - in die eerste jaren een ander in onze vriendenkring gekomen,
eveneens een vreemde in de bijt in zoverre hij wat ontwikkeling, interesse en
omstandigheden betrof niets met ons gemeen had, Karel de Wijt, Kareltje zoals hij
genoemd werd ondanks de forsheid van zijn gestalte, een boom van een kerel met
een gemoed zo zacht als was. Hij was al in zaken, op het tabakskantoor van zijn
vader, een van de meest gefortuneerden in de stad. De gunst van de fortuin belette
Kareltje niet om socialist te zijn. In onze discussie over wereldbeschouwingen
slaagden wij er nooit in te weten te komen waarom hij zich tot de leer van het
socialisme aangetrokken voelde, hij had trouwens noch denkbeelden noch de gave
om erover te redetwisten. Hij was socialist uit sentiment, uit goedhartigheid, een
geboren weldoener eerder dan een bezetene van een leer. Meinigs sprak van
zondagssocialist omdat hij rijk was en met zwier gekleed ging. Wij waren hem allen
toegenegen wegens de eenvoud van zijn karakter, zijn openhartigheid, zijn
zachtmoedigheid. Men kon bij wijze van spreken door zijn heldere blauwe ogen tot
op de bodem van zijn gemoed zien. Ik zei daar-
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even dat ik niet geloof dat goed of kwaad onvermengd voorkomt in een mensenziel,
maar als ik op de regel een uitzondering moest maken zou ik het eerst denken aan
Kareltje de Wijt. De bescheidenheid is een deugd die velen alleen kunnen verwerven
door ernaar te streven, maar hem was het aangeboren. Hij luisterde, hij sprak zelden
als hem niets gevraagd werd. Protest of zelfs maar tegenwerping hoorde men haast
nooit van hem, het woordje neen gebruikte hij weinig. Natuurlijk werd er misbruik
gemaakt van zijn goedhartigheid, maar Kareltje was niet zo onnozel dat hij het niet
begreep. Een staaltje hiervan: iemand vroeg hem eens tien gulden te leen, hij gaf
dadelijk een biljet van vijfentwintig. Toen hem gevraagd werd waarom hij zo zot
was geweest jegens een vrager die bekendstond als een onbetrouwbaar debiteur
antwoordde hij: Juist daarom, dan hoeft hij de volgende week niet weer te vragen.
Lastige of al te brutale beroepen op zijn vrijgevigheid trachtte hij wel te vermijden,
meestal door te vluchten of zich schuil te houden, maar ik heb nooit gehoord dat hij
iets botweg weigerde. Natuurlijk was hij hij ook lid van alle bestaande genootschappen
van liefdadigheid en dat kostte hem toen al zo veel tijd dat hij dikwijls zijn genoegens
ervoor moest opofferen. Ik herinner mij dat hij eens zei: Het is al erg genoeg dat
iemand de hand moet ophouden. Een andere stelregel van hem was: Als er mensen
zijn die moeten vragen, moeten er ook mensen zijn die geven. Kortom, een Don
Quichotte van de onbaatzuchtigheid, het type dat men zich in de afgelopen jaren in
ons land in menigte heeft zien ontpoppen.
Zoals het gaat met vrienden uit de jeugd verloren wij ook hem uit het oog, maar
wij behielden een warme herinnering aan hem en wanneer wij hem eens ontmoetten
bleek dat de vriendschap wederzijds bestendig was gebleven.
In het tweede jaar van de bezetting van ons land verscheen Kareltje weer in onze
gezichtskring. Hoewel hij een villa in de omstreken van Utrecht bewoonde zagen
wij hem nu vaker, niet alleen in Amsterdam, waar hij zijn kantoor had, hij werd ook
veel in Den Haag gezien, in het Noorden, in het Zuiden, zelfs in afgelegen dorpen.
Vroeger hield hij van gezelligheid, maar nu had hij altijd haast en verontschuldigde
hij zich wanneer wij hem uitnodigden een ogenblik in een koffiehuis te zitten, zeggend
dat hij het te druk had, razend druk. Kareltje, vroeg ik hem eens, hoe is het mogelijk
dat je het zo druk hebt terwijl er in de tabaks-
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handel niets omgaat? Ja, hij had tegenwoordig nog veel andere zaken, wij hadden er
ook wel van gehoord dat hij deelgenoot was in de zaak van Meinigs, opgericht met
kapitaal dat hij geleverd had. Met Meinigs scheen hij nu ook meer bevriend, men
zag ze dikwijls samen. Wat die vriendschap betrof bleek, toen ik er hem over sprak,
dat ik me vergiste. Integendeel, zei hij, ik wou dat ik niet meer met hem te maken
had, we zijn alleen maar compagnons.
Maar ik kreeg een idee van zijn bedrijvigheid, van zijn reizen hier en daar. Op een
warme avond, terwijl wij zaten te lezen, mijn vrouw en ik, in de heerlijkste rust die
men denken kon, ongestoord door geluiden van buiten, want wij waren weer in zo'n
periode van middeleeuws couvre-feu waarin geen sterveling op straat mocht komen,
werd er aangebeld, tot onze verbazing en schrik, omdat men immers van bezoek op
zulk verboden uur weinig goeds kon verwachten. Toen ik de deur opende zag ik drie
mannen die, zonder te spreken, haastig binnenslopen. Bij het opgestoken licht
herkende ik in een ervan onze vriend Kareltje, die ons de anderen, ieder met een
reistas aan de hand, voorstelde. In de huiskamer zei hij dat hij wel wist dat hij op ons
rekenen kon en dat hij voor zijn twee vrienden gastvrijheid voor de nacht kwam
inroepen, want zij moesten zich schuilhouden, maar hij zou ze in de vroegte komen
halen. Iedereen doet wat hij kan, zei hij. En hij ging haastig heen daar er nog een
ander wachtte wie hij nachtverblijf moest bezorgen. Hij hield de vinger op de mond,
hij deed geheimzinnig, maar op zijn manier, zodat men zijn geheimen gemakkelijk
doorgronden kon.
Hoeveel Kareltje kon doen, hoeveel hij gedaan heeft, ik zou het niet kunnen zeggen.
Onze zwager Peter Waterkerk, die ons eens in de week kwam opzoeken, had telkens
iets nieuws over hem te vertellen, telkens over een vondst die van meer vernuft
getuigde dan wij hem tot dusver hadden toegeschreven. Natuurlijk was er ook bij
hem en Duifje een beroep op de gastvrijheid gedaan, meer nog. Kareltje had ook
hem, zoals veel anderen, weten te bewegen de zaak van de vervolgden of bedreigden
te dienen, om ze te helpen onder te duiken, zoals de term, waarmee onze taal verrijkt
werd, luidde. Peter en ik, wij waren ook getuigen van de middelen die hij bedacht
om hiervoor te dienen. Hij was als bemiddelaar voor ondergedokenen een specialist
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geworden. Hij beschikte over een verscheidenheid van voertuigen, die hij liet
opsporen, huurde of kocht, hij bezat Brabantse huifkarren, Utrechtse tentwagentjes,
deftige ouderwetse koetsen. Hij bezat tjalken en pramen en hoogaarzen. Hij was
eigenaar van jachtpaviljoens in eenzame streken, van plaggenhutten op de heide. Hij
kende stropers langs de grens zowel als inbrekers. Hoeveel helpers hij in zijn dienst
had is niet te schatten, want behalve de ondergedokenen zelf moesten er ook
levensmiddelen vervoerd worden, klederen, medicijnen, zelfs speelgoed. Het
tabakskantoor was gesloten, het personeel had hij tot zijn hulptroepen bevorderd.
Hoeveel geld het hem kostte is evenmin te schatten, maar het moet veel geweest zijn,
want hij kwam zelf om geld te leen, grote sommen. En hij droeg een pak zo oud dat
Duifje hem ried het te laten keren, maar daar was geen tijd voor, zei hij, hij had ook
geen ander. En ieder keer dat wij hem zagen vonden wij hem magerder geworden,
dat enige pak zat hem hoe langer hoe meer te ruim.
Ook scheen hij het hoe langer hoe drukker te krijgen, steeds meer mensen te
ontdekken die van zijn hulp gebruik moesten maken. De oude dame, die al de
huishouding van zijn vader had bestuurd, kwam ons vragen onze invloed aan te
wenden opdat hij zich matigen zou en ook aan zichzelf denken. Niet alleen zijn
geldmiddelen slonken onrustbarend, ook zijn gezondheid leed eronder, want hij at
op ongeregelde tijden en hij gunde zich zelden een behoorlijke nachtrust. Dikwijls
kwam hij na middernacht thuis en ging weer voor de dageraad uit, zonder op bed
gelegen te hebben. Bovendien had zij reden te vermoeden dat er op hem geloerd
werd, daar hij onvoorzichtig werd en zijn bedrijvigheid in het oog moest lopen.
Herhaaldelijk had zij hem al gewaarschuwd en steeds ten antwoord gekregen dat,
hoe meer hij deed, hoe meer de Voorzienigheid hem zond te doen en hem ook
beschermde.
Hier viel Dieuwertje haar zwager in de rede, zeggend: Dat doet me denken aan
iets dat ik als kind heb horen vertellen, van een bakker, ik weet niet meer of het in
Enkhuizen was of in Medemblik, die in een tijd van honger zijn broden weggaf, en
hoe meer hij er weggaf, hoe meer hij er uit zijn oven haalde, meer dan hij erin gedaan
had. Het was maar een volksverhaaltje, maar het is waar, hoe meer wij bereid zijn
tot goede daden, hoe meer God ons helpen zal die te vermenigvuldigen.
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Een goed geloof maakt de mensen groot, vervolgde Cornelis Rogge. Maar Gods
wegen zijn ondoorgrondelijk. Op een dag, dat ook wij hulp voor iemand nodig hadden,
meende ik niet beter te kunnen doen dan naar Karel de Wijt te gaan. Toen ik er kwam
vond ik de oude dame in tranen, terneergeslagen. Karel was de vorige avond
gearresteerd.
Nu was het dus onze beurt ons in te spannen om hem te helpen. Personen die
invloed hadden bij de overheid, kenden wij niet, Peter noch ik, maar men gaf ons de
raad ons te wenden tot Balthasar Meinigs, zijn compagnon, die veel aan hem te
danken had en behoorde tot de partij die bij de gezaghebbers in enig aanzien stond.
Meinigs, heette het, had met de eerzucht iets bereikt. Maar eerzucht is niet het juiste
woord als het niet de eer is waarnaar gestreefd wordt.
Hij ontving ons uiterst welwillend, hij scheen begaan te zijn met het lot dat De
Wijt getroffen had, hoewel hij niet naliet op te merken dat hij het al veel eerder had
verwacht en dat hij gewaarschuwd had voor de gevaren waaraan hij zich blootstelde
door zijn onwettige handelingen. Over wettigheid discussieerden wij niet. Hij
verzekerde ons stappen te zullen doen om de invrijheidstelling te verkrijgen, er
evenwel bijvoegend dat het, naar hij vreesde, tevergeefs zou zijn aangezien De Wijt
het al te bont had gemaakt. De belofte werd op koele toon gegeven, vormelijk. Wij
zochten hem nog enige keren op om naar de uitslag van zijn bemoeiingen te vragen,
eens ook hem te verzoeken van het geld, dat zijn compagnon toekwam, de oude dame
bij te staan ter betaling van schulden. Dit weigerde hij kortaf, zeggend dat het gebruikt
kon worden ten bate van De Wijts beschermelingen en hij, als beheerder van De
Wijts aandeel in de zaak, daarvan verantwoording schuldig was. Hij had het ver
gebracht, hij was beheerder. De staatzucht kent God noch bloed, zegt Vondel. Hij
was beheerder, niets dan dat. Geen vriend, bereid uit eigen middelen bij te staan. Dit
was het verschil tussen Karel en hem, tussen de onbaatzuchtige en de zelfzuchtige
soort.
Kareltje is nog niet terug, wij weten niet wat er van hem geworden is. Maar de
dag dat wij hem weer bij ons in de stad zien, steken wij de vlag uit, ook anderen
zullen dat doen, het zal een feestdag zijn.
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De ketel op de theestoof stond te zingen in de stilte, begeleid door het ruisen van de
regen, van het lentewater dat gestadig en overvloedig viel, een zegen voor de aarde.
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VI
Het was een stille avond, de regen ruiste gedurig en een overvolle gootpijp maakte
fris gekletter, maar de stemmen klonken gedempt. Aan de tafel stonden nog vijf van
de stoelen ledig, die van moeder Petronel Molendam en haar dochters Duifje en Leen
omdat op Galenbrug twee van de kleinen zorg behoefden, die van kleindochter
Margriet en van kleinzoon Dirk omdat ze nog niet terug waren van hun tocht. Ook
uit de veranda, waar slechts twee meisjes naarstig over brieven gebogen zaten, klonk
geen geluid. De stilte werd opgemerkt door de dominee toen hij met de bijbel
binnentrad. Hoe zou dat komen, vroeg hij, terwijl toch een paar van de afwezigen
tot de minst spraakzamen behoren? Misschien omdat er ook stilte in de geest is? Ik
heb het vroeger in de kerk wel opgemerkt, een stille gemeente bij regenweer.
Hij ging zitten, hij opende het boek en hij sprak: Wij hebben allen soms een
vermaning nodig, ook al kennen wij de stenen aan de weg waaraan wij ons stoten
kunnen. En hij begon te lezen, het was het derde stuk uit de brief van de apostel
Jacobus, dat van de onbedwingelijke tong spreekt en van matiging in het oordeel.
En toen hij het boek weer dichtgedaan had wachtten allen, kijkend naar Antonia
Kleyn, gezeten ter rechter van moeder, wier beurt het was. Die avond was zij stemmig
in het donkergrijs gekleed, ook had zij tegen haar gewoonte geen enkel sieraad aan
handen noch aan oren. Zij aarzelde, onder een opkomend blosje, zij scheen bewogen
en bij haar eerste woorden trilden haar lippen.
Het is net of dominee wist wat ik in de gedachten heb. Maar het is goed dat ik
eraan herinnerd word, al had ik mij ook al voorgenomen om vooral de tong in
bedwang te houden. Want ik heb zo veel op het hart, zo veel, ik weet heus niet waar
ik beginnen moet, als ik alles zou zeggen zou het een hele roman worden, maar geen
mooie. En om alles goed te vertellen, zodat het ook goed begrepen wordt en men
vergeven kan, zou ik ook van de oorzaken moeten spreken, hoe ze ertoe gekomen
zijn
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zo te doen. Dat zou ik ook niet kunnen, de oorzaken zijn me onbekend. Het beste is
maar dat ik het voorbeeld volg van Cornelis Rogge, die ook niet alles heeft gezegd
wat hij wist, hij sprak geen woord over mij, hoewel hij en Leentje me al kenden voor
ik getrouwd was, toen ik nog in huis was bij mijn oom Kleyn, zij wisten hoe ik erbij
betrokken was en van mijn dwaling. Cornelis had gelijk ervan te zwijgen, hij wist
niet alles. En het spijt me dat Leentje nu niet hier is omdat, ook al is er helemaal niets
meer tussen ons, wat ik vertellen wil toch iets meer opgehelderd zou hebben van het
misverstand.
Ja, de afschuwelijke nijd en als gevolg daarvan de broedertwist, zoals de apostel
zegt, dat is het waar ik van spreken moet. Mijn grootste ontgoocheling, maar het
ergste zal ik niet noemen. Het feit al dat ik het doe houdt een oordeel in en mij past
dat allerminst. Ach, het feit dat ik van Meinigs gescheiden ben betekent immers ook
al een oordeel, maar de moeiten die het mij gekost heeft zijn ook al weer voorbij. En
wat ik ervan te zeggen weet verklaart misschien hoe het met anderen gegaan is, met
nijd en broedertwist in de grond van de ellendigheden. Ik zag om me heen hier en
daar hetzelfde, de afgunst in het begin.
Maar voor de duidelijkheid moet ik eerst zeggen hoe het kwam dat ik ermiddenin
stond. Jullie weten dat ik niet zo jong meer was toen ik het in mijn hoofd kreeg te
studeren. Mijn moeder wilde niet dat ik in Amsterdam alleen zou gaan wonen, daarom
kwam ik bij mijn oom Adriaan Kleyn op de Keizersgracht. Mijn oom bemoeide zich
niet veel meer met de zaken, die hij overliet aan zijn zoon, en door die kwam ik in
kennis met Meinigs, die toen nog bij hen op het kantoor was en die hij dikwijls bij
ons thuis bracht. Van toen af verwaarloosde ik de studie. In het begin moest ik niets
van hem hebben en daar had ik redenen voor, hij sprak smalend over onze buren,
onze kennissen, die hij met schimp de rijkelui noemde. Maar dat doet er niet toe.
Weinigen weten hoe charmant hij kon zijn als hij wilde, hoe hij ongemerkt de
sympathie kon veroveren als hij er een oogmerk mee kon bereiken. Dat lukte hem
met mij maar al te gemakkelijk, het werd meer dan sympathie, ik luisterde niet naar
de raad van mijn goede oom en van mijn moeder, evenmin naar die van Elisabeth
en van Leentje, die meer van hem wisten, en zo kwam het tot verloving en tot trouwen.
Ik was verblind. Dadelijk na het trouwen al had ik moeten zien hoe hij veranderde
en zich in

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

330
andere gedaante toonde, hoe hij op hoge toon sprak tegen de Kleyns en anderen nu
hij door mijn erfdeel in betere omstandigheden kwam. Maar ik zag het niet,
integendeel, ik dacht dat hem onrecht werd gedaan, ik vond zijn ideeën mooi en ik
maakte ze mij eigen, ik was zelfs enthousiast over de denkbeelden van een nieuw
geordende maatschappij van hem en zijn vrinden en ik was bereid er al mijn krachten
aan te wijden. Wat kon ik van de maatschappij weten, van werkeloosheid, van
corporatie en dergelijke, ik, op een kloosterschool in Brabant grootgebracht? Wat
konden andere meisjes en vrouwen, die ik ontmoette, ervan weten, die je later in de
pas zag marcheren met een uniformjurk aan? Wel begreep ik dadelijk dat het
verdeeldheid betekende, vijandschap tegen vroegere vrienden, maar de schuld ervan
gaf ik aan hen, die ons niet begrepen en niet wilden zoals wij. Van wie mijn beste
vriendinnen geweest waren had ik slechte gedachten, dat ze ons het nieuwe
levensgeluk niet gunden, ik zag niet dat de afgunst aan onze kant was. Het streven
was aan onze kant, niet bij hen. Maar de wijze waarop gestreefd werd, dat was het
en daar heb ik aan meegedaan. Maar hier niet meer van, ik boet er al voor, ik heb er
al voor geleden.
Zij zweeg. Toen klonk zacht de stem van Dieuwertje: Arme Tonia, dat je het niet
vroeger geleerd had. Vet smet, is dat niet van Cats of van Hooft? En is er niet een
fabeltje van Aesopus, over een molenaar die wit en zindelijk was, maar zwart en
groezelig werd toen hij omging met een kolenbrander? Daar weten wij van mee te
praten, Joris en ik. Misschien had je het wel geleerd, maar weer vergeten.
Het is waar, ging Antonia voort, het was een smet waarvan ik me pas zuiveren
kon toen ik het ontdekt had. De afgunst aan onze kant, dat had ik gezien, ik zal er
maar één voorbeeld van vertellen, maar dat was tekenend en dat was erger dan ik
voor mogelijk had gehouden.
Met de familie van Meinigs heb ik niet veel omgegaan, hij was ertegen omdat,
zoals hij zei, ze hem met onverschilligheid hadden behandeld. Dat kan wel waar zijn
voor zijn vader en zijn zusters, ik weet het niet, maar de weinige keren dat ik zijn
moeder zag maakte ze integendeel de indruk dat ze erg op hem gesteld was en hem
verwende, hoewel op een andere manier dan mijn moeder met mij deed. Het was
ook helemaal een ander milieu, vreemd voor mij, de vertrouwelijkheid zoals die bij
de Kleyns
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bestond tussen ouders en kinderen, de innigheid voelde je er niet. Het kan ook zijn
dat ik ze niet genoeg heb leren kennen. Maar de jongere broer, Koenraad, kwam veel
bij ons, tenminste in de eerste en in de laatste tijd. Dat was de jongen waar Elisabeth
van sprak in verband met die verschoppeling, die toen nog bij ze in huis was, net
voor de oorlog begon. Ik had ervan gehoord, dat ze zich zijn lot hadden aangetrokken,
en dat maakte dat ik dadelijk van die Koenraad een goede gedachte had. Maar hij
viel me tegen.
Koenraad leek op zijn broer, maar in het grove, uiterlijk zowel als innerlijk. Hij
was toen vierentwintig, breder, sterker dan Balthasar, witblond, met een hoekig
hoofd, zo'n hoofd dat je doet denken dat het er niets van voelt als het ergens tegen
stoot, met ogen die onrustig naar links en naar rechts keken als je tegen hem praatte,
en als ze je aankeken was er iets fels in, iets brutaals. Ik vond de kleur ook
onaangenaam, je wist niet wat je eraan had, een onzeker mengsel, zoals een onrijpe
hazelnoot, maar toch anders, ook iets blauwigs, dat gaf er juist het brutale aan. Hij
had manieren die me tegenstonden, al te vrijpostig, die schreef ik toe aan de omgeving
waar hij was opgegroeid. Hij was toen nog bij zijn ouders thuis, wat hij voor
betrekking had, dat weet ik niet, maar hij was bij een organisatie, waarvoor hij soms
een soort uniform droeg, daar stelde ik geen belang in omdat ik altijd een hekel heb
gehad aan uniformen. Dikwijls kwam hij ook met een nieuw pak aan, of met een
nieuwe das, waar je wel op letten moest als hij voor de spiegel ging staan om te
kijken of die goed zat. In het begin kwam hij alleen wanneer Balthasar thuis was en
ging dan met hem in de zijkamer, dat was altijd om geld te vragen, hoorde ik, en
Balthasar keek ontevreden. Later kwam hij ook 's middags aan de thee met zijn
meisje, wanneer ik alleen was, en bleef dan nooit tot Balthasar thuiskwam.
Van die bezoeken voor mij leerde ik hem kennen. Wij hadden het getroffen met
ons huis, waar de vorige bewoner veel kosten aan had besteed, alles zag er keurig
uit, volgens oom Adriaan woonden we ook eigenlijk boven onze middelen. Het eerste
wat ik opmerkte was dat Koenraad altijd vroeg wat iets gekost had, de meubelen, de
pendule, een fototoestel, alles moest hij weten. Ik wist het soms niet, ik zei maar wat,
misschien te veel, dan keek hij me verbaasd aan, of ongelovig. Dan hoorde ik hem
iets zeggen wat ik niet van hem verwacht had, bijvoorbeeld: Het zit
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eraan, of Dat kan je ruiken. Het werden algauw uitdrukkingen die op zijn broer
doelden, zoals Wat een boffer, Hij is met zijn neus in de boter gevallen, bouter
noemde hij het, en zo meer. Tot dusver was het alleen maar verwondering, meer niet,
over onze omstandigheden. Maar hij werd scherper, hij sprak schamper over zijn
broer, eerst tegen zijn meisje, Gerda heette ze, toen tegen mij. Hij zei dat Balthasar
het niet waard was zo ineens hogerop te komen, dat hij altijd geboft had met zijn
streken, dat hij gewiekst was en doortrapt, maar dat ik hem wel doorzien zou, waar
het om te doen was, niet anders dan om de mooie meneer uit te hangen. Eerst hield
ik het voor onbehoorlijke grapjes, vooral ook omdat Gerda erom zat te lachen. Maar
het was menens, hij wond zich op, hij vertelde ergerlijke lasterpraat van zijn broer,
waarover ik mij zo kwaad maakte dat ik hem vroeg niet meer bij ons te komen. Wat
ik toen te horen kreeg, daar zal ik maar over zwijgen. Maar de volgende dag was hij
er weer, hij zei dat het niet zo bedoeld was en ik vond dat ik het maar vergeten moest,
vooral ook omdat ik Balthasar niet vertellen wilde wat er gebeurd was.
Maar nu merkte ik dat Balthasar een andere houding tegen hem aannam en er zich
over ergerde als hij hoorde dat Koenraad er geweest was. De reden wilde hij niet
zeggen, maar toen ik erop bleef aandringen zei hij dat hij Koenraad niet vertrouwde,
dat die praatjes over hem rondstrooide en dat hij daar last van had gehad. Van de
belastingambtenaar, die was komen informeren naar dingen die niemand weten kon.
Van onaangenaamheden met De Wijt over winst uit de zaak, waarover hij
onvoorzichtig met zijn broer had gesproken. Ach, allemaal naar en lelijk geharrewar,
laat ik alleen maar over de hoofdzaak spreken.
Op een middag, dat ik uit geweest was, kwam Koenraad de deur uit juist toen ik
aangebeld had. Hij had een bloedende schram dwars over het gezicht en zijn jas was
gescheurd, hij liep me voorbij zonder te antwoorden. In de kamer vond ik Balthasar
op de canapé, met een zakdoek voor het ene oog en bloed aan de knokkels. Dat moest
ervan komen, zei hij, ik heb hem eindelijk de deur uitgetrapt, ik zal hem wel krijgen,
wacht maar. Ze hadden gevochten. Hij zag er verschrikkelijk uit, om te huilen. Aan
het eten en de hele avond bleef hij opgewonden, ik had hem nog nooit zoveel horen
praten, almaar over die broer, over de
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hele familie. Het was altijd zo geweest, zei hij, van jongs af, niets dan nijd en afgunst
van die broer omdat het hem goed ging. Dat hij beter geleerd had, dat hij kennissen
had uit betere standen, dat hij beter gekleed ging, en altijd was het zaniken geweest
om geld. Als hij, Balthasar, nieuwe schoenen had moest hij ze wegsluiten, anders
droeg Koenraad ze, al zaten ze hem te nauw. En om van de last af te zijn had hij het
altijd moeten afkopen. Ach, die bijzonderheden wil niemand horen, maar wat het
voor mij was kan ik niet zeggen.
Koenraad kwam toch weer in huis, het scheen dat ze het bijgelegd hadden, het
scheen zelfs dat ze het beter met mekaar vinden konden. Er waren bijeenkomsten
bij ons, Koenraad en zijn meisje zaten hele avonden bij ons met andere vrinden, er
werd druk gepraat en je hoorde dingen die ik toen mooi vond. Joris weet het, die
kwam toen ook nog bij ons. Balthasar schonk wijn en cognac en likeurtjes, er werd
zelfs in die moeilijke dagen voor gebak gezorgd, we zongen de nieuwe liederen, en
het werd dikwijls laat, heel laat. Soms zo laat dat ik maar naar bed ging en Gerda
bleef bij ons slapen. Ik hoorde dan dat het nog rumoeriger werd, ik geloof dat ze veel
dronken, 's morgens stonden er ik weet niet hoeveel lege flessen.
Toen ging Koenraad weg. Op een avond hoorde ik het grote nieuws dat hij zich
voor de dienst in Rusland had aangemeld, om te vechten voor de goede zaak. En
weer vond ik het mooi, ik beken het. Ik vergaf hem alles, ik maakte zelfs een slaapzak
voor hem. Maar het was niet mooi, het was lelijk, lelijk. Het was niet voor de goede
zaak dat hij ging, hij ging met tegenzin, omdat hij op een onbewaakt ogenblik zijn
woord had gegeven en getekend. Toen hij vertrokken was werden mij de ogen
geopend. Gerda vertelde het, huilend, dat zijn broer er hem toe had aangezet, samen
met een vrind. Koenraad had het nog zelf begrepen, dat het was om hem weg te
hebben, maar hij zou het hem betaald zetten, had hij gezegd. Ik heb er Balthasar naar
gevraagd, of het waar was. Neen, zei hij, het was niet waar, hij was uit eigen beweging
gegaan, maar voorlopig waren we toch van hem af. En dat was het begin, dat ik
begon te zien hoe vals die idealen waren. De rest van de geschiedenis betreft alleen
mij, die hoef ik niet te vertellen. Had u gedacht dat zo iets mogelijk was tussen broers?
De laatste woorden waren bijna onverstaanbaar, zij zweeg met
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de zakdoek aan het gezicht. Het water van de gootpijp kletterde in de stilte. Dominee
Jan Hendrik, die met het hoofd diep gebogen in de handen zat, mompelde iets voor
zichzelf, toen richtte hij zich op en sprak: Abel en Kaïn. Het is slecht wat wij gehoord
hebben. Wij zijn aan de vooravond van de paasweek, laat er de volgende keer van
goed gesproken worden.
En Nicolaas Eikeboom antwoordde: Dominee heeft alleen met goed omgegaan,
hij weet niet wat er in deze tijd uit de mensen is losgebroken. Maar ook van het
slechte moet gesproken worden, anders zouden wij, volgens kerkelijke opvatting,
het goede niet zien. Wat zou mooi zijn als lelijk niet bestond? Neen, dominee, wij
zullen er meer van moeten horen, want er is in deze jaren meer van geweest, veel
meer.
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VII
De verandadeuren stonden wijd open voor de luwte die de gordijnen soms vriendelijk
bewoog, de stemming van vakantie zweefde feestelijk maar rustigjes in de
voorjaarslucht. De kreetjes van de jongsten klonken hoog achter de heesters. Het
vakantiegevoel was te zien aan een ieder die op die zaterdagmiddag de tuinkamer
op Eiberveld binnenkwam, opgewekt en fris, sommigen met een boterbloemetje aan
de weg geplukt in het knoopsgat of op de borst, allen met een pakje, een geschenk
dat voor moeder werd neergelegd, maar voor heel het gezelschap bestemd was, en
op de tafel, waar de kopjes al wachtten voor iedere stoel, lagen rondom de grote
schaal met sneedjes krentenbrood blikjes en zakjes met allerlei ouderwetse
versnapering, Haarlemmer halletjes, Utrechtse theerandjes, Gorkumse zoute bollen,
Zeeuwse babbelaars, alle aangekeken met gezichten waarop gemengd blijde verrassing
en tedere herinnering blonken. Met drukke stemmen praatten de gasten over het zalig
weer, over de tulpen die ze hier en daar op ontluiken hadden zien staan, de velden
al van een rose of gele tint overtogen of gloeiend van een donkerrode blos, nog een
dag of wat en de bollenstreek zou weer als vanouds in haar pracht verschijnen. Joris
en zijn vrouw kwamen het gezelschap voltallig maken nadat Dieuwertje haar twee
kleinsten met kraakheldere boezelaartjes en blauwe strikken de tuin in had gezonden.
En toen allen gezeten waren, toen de thee geschonken was en een ieder van het
lekkers had genomen, richtte Joris, aan het ander einde tegenover zijn moeder, zich
op en sprak: Ik heb Peter gevraagd zijn beurt aan mij af te staan want na wat er tot
dusver is verteld wil ik niet langer wachten. Vader wenste, omdat het morgen Pasen
is, dat er van iets moois of verhevens gesproken zou worden, maar we zijn met het
lelijke nog lang niet klaar. Wat in de week voor Pasen gebeurde was ook niet mooi,
dat vergeten we omdat we naar de verhevenheid van het kruis op Goede Vrijdag
zien. Vader heeft ook gezegd dat wij ook het slechte mogen tonen, zodat wij het naar
de vuilnisbelt kunnen
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brengen. Ik heb er een kruiwagen vol van, niets dan afval, zeker, maar we moeten
het kennen en begrijpen waarom we het weg moeten gooien.
Een van de eigenschappen, die bij ons besloten kringetje Holland behoren, is de
oordeelzucht, hetzij in de vorm van gezonde erkenning, hetzij in die van vitterij. Van
die kritiek heb ik een flinke dosis gekregen, je ziet dat ik er weer mee aankom, het
moet wel. Vroeger uitte ik mij in vrolijke satire of in bitter sarcasme, lollig, zoals
dat heet, maar nooit berustend. Dat is het waarmee de vergissing begon, overmatige
kritiek, tenminste hoe het voor mij begon, al geloof ik dat het ook anderen zo verging.
Ontevredenheid over toestanden, kritiek, minachting. Ik vond altijd dat wij in Holland,
om het zacht te noemen, al te kinderlijk waren in onze gehechtheid aan gewoonten,
aan onze huiselijkheid, onze theestoof, onze koffielichtjes en balletjestrommels, het
was gezellig, knus, vriendelijk, fatsoenlijk in onze grote familie van neven en nichten,
achterooms, oudtantes en aangetrouwden, kortom genoegelijk en voldaan. Maar we
waren met die zelfgenoegzaamheid ook bekrompen gebleven in een beperkte
gezichtskring, waar we alleen onze onmiddellijke belangen zagen, en wat er in de
grote wereld rondom gebeurde ging ons niet aan. We hadden wel onze kranten van
acht bladzijden, zoals we ook onze vlaggen hadden zo groot als beddelakens, die de
machtigste volken ons benijden konden, maar wat er in die kranten te lezen stond
waren dingen die niemand aangingen dan de grote familie, en dan nog alleen de
tevredenen onder ons, de bezadigden, de jansalies vanouds, veel onbenulligheden,
zoals dat schoenenwetje waar eens in de week over gepraat moest worden. En als je
erover spotte lachte iedereen mee, maar niemand dacht eraan het op te ruimen.
Alleen Balthasar Meinigs was het met me eens, van het begin dat ik hem kende,
toen we zeventien, achttien waren, dat het niet bij woorden moest blijven. Ik was het
die hem de weg naar de nieuwe ideeën baande, die hem aanzette ruimer te zien, ook
buiten onze grenzen. Er is al op gewezen dat hij eerzuchtig was en streefde naar
verbetering, al bleek dan later dat hij het niet deed in het algemeen belang. Wie
helemaal vrij van zelfzucht is werpe de eerste steen, dat is zo, maar als ik nu ook met
stenen werp komt het door afschuw van wat ik gezien heb. Dat ik ook zelf geraakt
word, dat weet ik.
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Er wordt altijd gestreefd, nu in deze, dan in een andere laag, meer of minder. In een
vorig geslacht was het de arbeidende stand die streefde en toen die zich eveneens de
gezellige theestoof verzekerd had, was het in onze tijd de kleine burgerstand, weer
een klasse in de grote familie die zich achtergesteld voelde en haar rechten op meer
wou doen gelden. Het was billijk, maar natuurlijk ook dat de rijke of halftevreden
ooms en tantes er zich tegen kantten. Dat de nieuwe strevers minder opgevoed waren
dan de reeds gesitueerde, de gezeten burgerij, dat ze plat praatten, was al een reden
om ze belachelijk te maken. Ze waren ook nog de maatschappelijk gebrekkigen, ze
voelden zelf hun mindere waarde. En, zoals het gewoonlijk gaat, zodra ze durfden
en zich deden gelden, sloeg dat gevoel van minderheid over in het tegendeel, de
overschatting, die zich in overeenstemming met hun opvoeding met lompheid uitte,
brutaal, onbeschoft, met een ongepolijst besef van goede zede. Dit alles wist ik al,
ik had het al aan een van de voorbeelden gezien, aan Meinigs, hoewel in een geringe
mate. Maar dat neemt niet weg dat ik hun achtergestdheid erkennen moest, zoals ik
het ook in het geval van Meinigs deed, die bij zijn vroegere vrienden voor de gek
gehouden werd om zijn platte spraak en zijn ongeschooldheid. Er was niets moois
bij deze exemplaren van de opkomende klasse die ik leerde kennen, - was er veel bij
de gearriveerde? Maar van de realiteit van hun recht was ik overtuigd.
Zodra ik mij als advocaat gevestigd had kreeg ik, door Meinigs' introductie, mijn
eerste cliënten uit die klasse, alle voor burgerlijke zaken, zo leerde ik er enigen
kennen. Ze kwamen ook om raad voor hun grieven van algemene aard, we spraken
over de toestanden in ons land die, zoals wordt toegegeven, verbetering behoefden,
we keken naar het buitenland om verruiming en vernieuwing. Dat er omstreeks die
tijd een beweging ontstond van gelijkgezinden die heil verwachtten van de nieuwe
vormen, is bekend. Ik bleef erbuiten, nog op het nippertje, het is waar, dank zij de
verontwaardigde tegenstand en de goede raad van Dieuwertje, maar ze wisten dat
ze op mijn sympathie konden rekenen.
Het was met de sympathie gauw gedaan toen ik, bij Meinigs aan huis, enigen van
die strevers nader leerde kennen en ontdekte dat het met de ideeën maar schijn was,
die de persoonlijke belangen moest verbergen. Ik weet dat ik het slecht getroffen heb
en
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dat er ernstiger strevers waren, eerlijk in de bedoeling. Maar bij dezen zag ik niets
dan de zucht om vooruit te komen, een beter baantje te verwerven, meer winst te
maken, bij sommigen ook de zucht om zich op iemand, die ze onrecht had gedaan,
te wreken. Ja, de wrok was een van de sterkste drijfveren, meer dan ik had kunnen
vermoeden. Maar, al was het niet mooi, ik vond het begrijpelijk. Alleen toen ik zag
hoe ze de wrok ook onder elkaar koesterden, wrok over gedwarsboomde bedoelingen
van eigenbaat, erger dan alles, hoe ze om die wrok te bevredigen of om de winst te
behalen, met de vijand heulden, de middelen die ze gebruikten, kreeg ik er afschuw
van.
Ik zal er enkelen noemen, alleen bij hun voornamen, ze hoeven met geïdentificeerd
te worden want het is niet te hopen dat een van ons ze ontmoet. Ik zal ook maar iets
van hun handelingen aanduiden, men hoeft het lelijke niet te dicht onder de neus te
houden. Daar waren dan Barend, gepasporteerd wachtmeester, toen employé bij een
bank; Gerrit, agent in manufacturen; Douwe, winkelier in sigaren; Herman, ambtenaar
bij de accijnzen. En nog een paar. Ze brachten ook hun vrouwen mee, maar die mogen
onbesproken blijven. De meesten hadden iets minder schoolopleiding gehad dan
Meinigs en het ook minder ver gebracht. Dat hij met ze was blijven omgaan kwam
niet alleen door gelijke ideeën, ook door gelijke belangen, waarbij zij partij trokken
van vroegere handelingen van hem, die ze kenden en die hij verzwegen wou hebben,
die mij ook pas later bekend werden.
Leugen en bedrog, ze waren er walgelijk vol van en ze wisten dat ze mekaar niet
vertrouwen konden. Het eerste wat ik ervan merkte was geharrewar over geld. Meinigs
liet me een ellenlange rekening zien van zijn vriend Douwe voor geleverde sigaren,
hij zei dat hij een kwart daarvan neit gehad had en hij waarschuwde me. Toch had
hij betaald, hetgeen ik niet begreep. Toen Douwe me eens vroeg waarom ik sedert
een paar weken geen sigaren meer bij hem bestelde, zei ik hem ronduit dat ik die
lange rekening had gezien. Jawel, antwoordde hij, maar dan weet u niet dat het merk
Industrie betekende boter, het merk Avanti erwten die ik hem geleverd heb, het is
raar dat hij dat voor zo'n oude vrind niet weten wou. Het was niet zoveel, zei Meinigs
toen ik het hem de volgende dag overbracht en die tenminste nog een kleur kreeg,
maar hij rekent meer dan afgesproken was.
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Toen ik ze samen ontmoette begon ik er weer over omdat ik wou weten hoe het zat,
ze kregen hoge woorden, Douwe bewerende dat Meinigs hem in ieder geval nog van
vroeger geld schuldig was, dat hij op die manier terug wou hebben. Meinigs ontkende,
maar daar hij een vergeetachtige schuldenaar was vond ik het niet onwaarschijnlijk.
Een gewoon ruzietje, alleen ongewoon onder vrienden. Het feit al dat er een rekening
geschreven moest worden voor een geheime koop was tekenend.
Dan Gerrit, in manufacturen. Van hem had ik de indruk gekregen dat hij joviaal
en goedig was, enigszins onnozel. Voor zijn zaken reisde hij vaak naar het buitenland
en dan behartigde hij tevens zaken voor zijn vrienden. Verkeerde zaken, kwam ik te
weten, en ik wees er hen op, dat ze laakbaar en strafbaar waren. Voor de een verkocht
hij een wagonlading schoenen, voor de ander diverse artikelen naar het buitenland,
voor zichzelf ik weet niet hoeveel stoffen en confectie. Natuurlijk leidde ook dit tot
misverstand en tot ruzie. Wegens mijn aanmerkingen wekte ik wantrouwen zodat ze
in mijn aanwezigheid zwijgzaam werden. Toch vernam ik van zijn vriend Douwe
dat Gerrit kort voor de oorlog tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens
fraude, maar hij had zijn tijd niet hoeven uit te zitten. Dat ik, toen deze feiten mij
bekend werden, de omgang niet afbrak, zoals ook mijn vrouw mij dringend aanried,
is mij als ernstige blaam aan te rekenen, als schuld zelfs, ik weet het. Maar ik had
nog geloof in hun geestdrift voor een vernieuwing van de maatschappij, in de goede
trouw, tenminste in het geval van Meinigs, betreffende zijn ideeën. Ook in ander
opzicht treft mij blaam dat ik me met ze bleef afgeven en verontschuldiging daarvoor
heb ik niet.
Wie nu de ergsten waren in de knoeierij waar ik genoeg van kreeg, weet ik niet.
Barend en Herman, employé en ambtenaar, die mij weinig intelligent maar eerlijk
geschenen hadden, die veel rookten, veel dronken en zwijgend bij de gesprekken
zaten, bleken integendeel zeer listig te zijn. Dat zij ook zaken deden had ik nog niet
gehoord. Dan weet u het niet, zei Douwe weer, de onbeschaamdste van het stel. Zij
handelden in onnoemelijke zaken, in invloeden, als tussenpersonen in corruptie en
falsificatie. Niet alleen dat zij daarmee te ver gingen en hun kameraden afpersten,
zij benadeelden ze ook in intieme belangen en gevoelens. Douwe en Gerrit ontdekten
dat Barend en Herman al te vrijpos-
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tig waren geworden met hun vrouwen. Dit hoorde ik van Meinigs, die ermee spotte.
Dat ze zich druk maakten over snertzaken, zei hij. Persoonlijke belangen, meende
hij, mochten niet tellen in een tijd van grootse gebeurtenissen, van omwenteling.
Gerrit kwam ook bij me om raad inzake echtscheiding. Maar tussen Douwe en Barend,
de belager van zijn huiselijk geluk, werd het bijgelegd. Douwe zou wel op zijn manier
de vrede bij hem thuis weten te beschermen. Omstreeks die tijd trok ik me terug uit
dit gezelschap, Meinigs zocht ik alleen op als ik wist dat ik er geen van de anderen
zou ontmoeten. Maar door hem bleef ik toch op de hoogte van hun handelingen,
maar daarvan hebben we nu genoeg gehoord.
Ik deed mijn best Meinigs te overtuigen dat hij zich niet langer met ze mocht
afgeven, daar die omgang immers, door het geknoei, de leugens en het wederzijds
bedrog, zijn eigen opvatting van fatsoen kon bederven. In de gesprekken, die ik met
hem hield, merkte ik hoe hij al bedorven was. Erger, dat hij fouten in het karakter
had die ik tot dusverre niet had gezien. Er is al gezegd dat hij zich van jongs af
achtergesteld voelde, eerst thuis, later als een mindere behandeld bij zijn vrienden,
niet dat stelletje waar ik het over had, maar andere vroeger, door wie hij zich
afgeweerd voelde. Ik heb hier tegenin horen brengen dat hij niet bij die vrienden
hoorde, dat niet zij hem zochten, maar dat hij hen zocht, ik heb horen zeggen dat zijn
eerzucht of zijn oogmerken hem ertoe dreven. Wat de eerzucht betreft, daar was veel
van aan. Maar dat was juist wat ik vond dat men hem niet mocht aanrekenen. Ik
meende altijd dat ieder individu het recht heeft naar verbetering te streven en dat
men alleen mag vragen naar de middelen daartoe. Toen wij hierover openhartig
spraken bleek me duidelijk dat hij nooit voor slechte middelen had teruggedeinsd.
Hij draaide en hij maakte omwegen om ze anders voor te stellen - en dat sprak nog
tot zijn voordeel -, maar krom was krom. Dat hij streefde nam ik hem niet kwalijk.
Tegen zelfbevrediging is geen bezwaar als het anderen niet schaadt. Dan volgt anderer
belang, beginnend in het gezin, dan het algemeen belang. Maar daar meende hij nog
lang niet aan toe te zijn. De strijd was nog niet gewonnen, zei hij, hij voelde zich
nog niet veilig zolang de zogenaamde vrienden nog vrij rondliepen en hem benadelen
konden. Hij vreesde voor de duurzaamheid van zijn welvarende omstandigheden.
Hij geloofde niet dat de machthebbers de
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macht konden behouden, maar als ze die wel behielden zou hij zich evenmin veilig
voelen als wanneer ze die verloren. Alles sprak van eigenbelang. Deze teleurstelling
was meer dan genoeg voor mij. Maar de maat liep over en er ontstond twist tussen
ons toen wij het grondig oneens bleken te zijn ten aanzien van de vijand van ons
land. Ik kwam niet meer bij hem.
Ik had genoeg te denken over mijn eigen dwaling. Zeker, ik wist dat er onder de
gelijkgezinden in ons land vele waren die, zoals ik, hun dwaling begrepen toen zij
inzagen dat de meerderheid onder hen met de vijand samenspande, dat er nog vele
toetraden met geen ander doel dan winst, maar dat verzachtte niets van mijn eigen
domheid dat ik het niet had zien aankomen. In die dagen heb ik veel steun gehad aan
Dieuwertje die mij, met een paar verstandige woorden maar, de ogen opende. Had
zij het ook maar voor Meinigs kunnen doen, maar zij had nooit van hem willen weten.
Laten wij dit niet vergeten bij het oordelen over zulken als hij, dat zij weinig steun
hebben ondervonden in hun geestelijke armoedigheid.
Ik ben benieuwd aan wat voor verhaal dit Dieuwertje denken doet, zei haar zuster
Leentje Rogge.
Dieuwertje, argeloos van de scherpheid welke in deze opmerking verborgen lag,
antwoordde: Aan geen een, daarvoor is het alles veel te grauw. Zo grauw als
Assepoester zonder prins en zonder glazen muiltjes.
Joris sprak verder met moedeloosheid in de stem: Ik zocht hem nog eenmaal op
om zijn bijstand voor De Wijt, dat gesprek eindigde in nog erger twist toen ik me
kwaad maakte over cynisme en ondank.
Eens werd ik op straat aangesproken door Douwe, die me bij de jas vasthield om
te vertellen dat Barend burgemeester was geworden van een afgelegen dorp, hij had
dat buitenkansje te danken, voegde hij er met een knipoog bij, aan de bemoeiing van
een vriend. Of dat niet knap was van die vriend? want Barend zat nu opgeborgen en
kon geen kwaad. Zo, om aan een wrok te voldoen, werden de bewoners van een
gemeente met een onwaardige opgescheept.
Zodra Joris zweeg stonden zijn vader en zijn oom Willem op, beiden met de
zakdoek in de hand waarmede zij zich het gezicht veegden, alsof zij het warm hadden.
Zij gingen ook de tuin in en liepen er heen en weer van het ene heesterbosje naar het
ander,
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zwijgend. Maar weldra waren ze omringd van kleine kinderen die wezen naar de
hemel van parelmoer, tintelend achter de voorjaarslovers.
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VIII
Er was nog niemand in de kamer, maar zij was al in gepeins op haar plaats gaan
zitten, starend naar de tuin waar onder de grijze wolkjes de lucht vervuld was van
roep en lach onder groot en klein. Het eerst trad moeder op stille voeten binnen, die
zich naast haar nederzette en sprak: Ik had gehoopt dat wij iets moois zouden horen
op deze dag van hoop, maar ik zie aan je gezicht dat het van treurig zal zijn. Ik begrijp
het wel, er is nog veel meer geweest dan wij weten. Maar wees rustig, Judith, bedenk
dat de pijn geleden is, zie alleen de vertroosting aan. Spreek ook niet meer over die
man, die is het niet waard, een hoger oordeel zal over hem geschieden.
Judith zag haar aan met ogen die vochtig werden bij het antwoord: Het zijn
vreselijke dingen waar ik toch van spreken moet, ik lig er dikwijls zonder slaap mee,
ze keren gedurig in mijn hoofd terug. Ik zie de smekende handen, ik zal er heel mijn
leven aan moeten denken.
Buiten klonk de vrolijkheid in jongensstemmen van verlosverban-je, van de meisjes
die op een rijmpje touwtje sprongen, van de houten ballen waarmee de groten de
kinderen hielpen in het croquetspel. En toen de een na de ander binnen was gekomen
en de tafel weer voltallig was, begon Judith dadelijk, eerst langzaam met een diepe
stem die soms als een violoncel kon klinken, soms wanneer zij, sneller sprekend,
heftig ontroerd was, in hoge tonen kon overgaan.
Over die ene hoeft niet nog meer gezegd te worden, daar weten we genoeg van.
Maar ik zal over anderen spreken, zijn soortgenoten, erger dan hij, en over degenen
die ze ongelukkig maakten. Wij hier, wij kennen allen wat de joden is aangedaan,
maar voor hen die in vrijheid waren was het woord vervolging niet meer dan een
woord. Ik heb er veel van gezien, ik had er vrienden onder. Ik moet van hun rampen
spreken, van hun wanhoop en van hun gelatenheid wanneer ze zaten te wachten zoals
schapen die naar het slachthuis moeten. Oordeelt dan wel of niet, het maakt geen
verschil, want, zoals moeder zegt, er is een hoger oordeel.
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Neen, een geschiedenis, een enkel geval kan ik niet vertellen. Het is maar een klacht.
Er zullen tranen vloeien lang na deze tijd, er zal nog lang geen vertroosting zijn. Hoe
het begon, dat weten jullie nog en die ver van hier waren hebben ervan gehoord. Het
leek eerst om te lachen, zo dom, alsof we nog in de middeleeuwen waren. Toen ze
met de ster moesten lopen werd er eerst nog gelachen, het was een teken van eer die
ze niet verdienden en menigeen schaamde zich wanneer iemand op straat daarom
alleen de hoed voor hem afnam en hem in de tram zijn plaats afstond. Maar het werd
een teken voor smaad en bespuwing, smaad door wie? een teken waar kwaad en
verachting gedaan moest worden. Toen volgde verbod op verbod, iedere dag een
nieuw. Met die ster mochten ze niet meer in parken en plantsoenen komen, die hun
zoals ieder ander toebehoorden, niet meer in museums, in koffiehuizen of theaters.
Wat zij gedaan hadden voor het leed van landgenoot of vreemdeling werd vergeten.
Welke burgemeester het eerst de schande had hun het verblijf in de gemeente te
ontzeggen, weet ik niet meer. Zij mochten geen Nederlander meer heten en dat hun
zoons gevallen waren voor dat zelfde Nederland, het werd vergeten. Hun dienst en
hun weldaad met ondank geloond. Hun voorouders hadden geleerd het onrecht te
dragen, eeuwen her, de duldzaamheid zat hun in het hart, ook zij droegen het.
Maar iedere dag werd donkerder. Hun gangen werden nagespeurd wanneer zij in
de straten liepen, onze straten, vroeger vrij en vrolijk, zij leerden de voorbijganger
aan te zien of er kwaad was op zijn gezicht, achter zich te zien naar de vervolger,
alsof zij misdaad hadden begaan. Sommigen, die geleerd hadden door het lot van
anderen, wisten te ontsnappen, maar de meesten konden toen nog niet geloven dat
er erger zou vallen, veel erger. Wie kon dat geloven? Wie kon denken dat er in onze
wereld zo veel gruwel mogelijk was?
Iedere dag een nieuw verbod. Het gebrek, de nood, de honger moest ze treffen.
Eerst het ene, dan het andere beroep mochten ze niet meer uitoefenen, tot schade van
heel het volk, ja, het roofde hun het brood. Ze werden ontslagen, hun winkels werden
hun afgenomen. Maar het was nog te dragen want velen hielpen, de hulpvaardigheid
zat hun in het hart. Ze hadden vrienden, de hulpvaardigheid groeide bij het hele volk.
Het was dus niet genoeg, ook die helpen konden moesten getroffen
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worden. Die werden geplunderd. Ze mochten geen huizen bezitten, hun geld moesten
ze verliezen, al hun bezit.
Niet met één slag werden ze geslagen, de sluwe wreedheid wilde folteren en voor
iedere dag een nieuwe slag bedenken. Ze mochten niet meer naar de markt, ze mochten
niet dan in aangewezen winkels kopen. Het moest ze onmogelijk gemaakt worden
hun nood te verzachten. Ze mochten niet meer in de tram, ze moesten van hun
vrienden gescheiden worden. Bij donker mochten ze niet op straat. Ze mochten niet
reizen, ze mochten niet verhuizen. De vervolger had een afdeling van knechten
geoefend in al wat een zieke verbeelding aan pijniging kon uitdenken. De
ongewisheid, de angst moest ze kwellen. Zij zaten in hun huis te wachten op de
minuut van het ongeluk, luisterend of de bel zou klinken, of de rover, de vervolger
zou binnenkomen, of ze ondervraagd zouden worden, uitgescholden, mishandeld,
bestolen, weggevoerd. De kinderen zaten om de tafel, onwetend nog, maar ze hoorden
het zuchten, ze begrepen dat er op kwaad nieuws gewacht werd. Waarom? vroegen
ze. Omdat we immers joden zijn. De nachten duurden lang, ze lagen met open ogen,
wachtend op de klok of het gevaar weer uitgesteld werd, denkend aan de morgen,
dankbaar voor het licht op het gordijn. Ze liepen als blinden in de straten, zoekend
naar de zoons die gevangen waren en weggesleept, vragend hier, daar, overal waar
ze nog durfden. En niemand gaf antwoord, niemand wist raad, de politie beschermde
niet meer.
Met de grote zoons begon de wegvoering. Waarheen? Ver weg in de barre winter
zonder kleren? Niemand wist het, niemand kreeg bericht. Waren ze nog gezond,
waren ze ziek? Nooit bericht. Let op, de foltering nam toe, de ongewisheid wat hun
boven het hoofd hing moest erger worden. De kleinere jongens durfden ze niet naar
school te laten gaan, die werden weggesleept van de dag dat ze zestien waren. Wat
gaf het te schreeuwen, de handen te knijpen of naar de zoldering op te steken? te
bidden of te snikken? De deuren van hun kerken bleven toe, God zelf was hun vijand
geworden. Wat gaf het te vragen waarom zij meer dan anderen gestraft werden voor
de schuld van anderen? De wereld bleef stom, er kwam geen hulp. Het hoofd deed
hun zeer van het vragen en denken, wat hielp het, God zweeg, hij bleef ongenadig.
Hoe ver was de tijd voorbij met zon en vrienden in huis, vrolijkheid, rust.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

346
Het werd stil bij hen, ze wachtten maar, uren zonder einde. Velen dachten eraan te
redden wat er nog gered kon worden in de vlucht, de veiligheid van de kinderen en
de oude moeders. Vergeet vooral de moeders niet, dat hebben ze nooit gedaan. En
velen namen afscheid van het weinige dat ze nog hadden, dierbaarheden,
herinneringen, ze verlieten hun huis in donker, sluipend, omzichtig, zoals dieven,
met de kleinsten aan de hand of op de arm, langzaam met de ouden en de zieken. Ik
heb ze gezien, fluisterend in de zwarte straten, verschrikt bij het geluid van stappen.
Ik heb ze gezien die ze hielpen, want de handen waren te moe om de tassen te dragen,
en ook zij even bang, dat het nutteloos zou zijn. Ik heb ze gezien waar ze zich
verborgen hielden, te veel in een kamer, met gebrek, met armoede, maar van de angst
niet bevrijd. Daar zaten ze verscholen bij daglicht en bij duisternis, uitziend of de
speurder ze vinden zou. De vinger op de mond wanneer de kleinen lachten of huilden.
Bezit telden ze niet meer, met goederen, kleren, meubelen hadden ze gedaan. Dankbaar voor een zacht woord, een zakje lekkers of een kledingstuk. Wat waren
ze meer dan de wormen, met smaad vertrapt. Wie had ze dat aangedaan, wie waren
de beul en zijn knecht?
Maar meer dan de gevluchten was het getal van de mensen die thuis het uur bleven
wachten, zij die niet konden vluchten, hetzij door gebrek, hetzij door ouderdom of
kwaal, hetzij ook omdat ze anderen nog helpen moesten. Ook wel door trots of door
wanhoop. Ook door geloof. Ik heb bij ze gezeten en ik heb er wel de nacht moeten
doorbrengen wanneer na acht uur niemand meer buiten mocht lopen behalve die
uitgingen op roof en mishandeling. Misschien was het voor het laatst dat ik ze zag,
wie kon dat weten? Want 's avonds gingen ze uit, de mannen van bloed, alleen die
gingen in donker rond om prooi te zoeken. En terwijl we dan luisterden naar ieder
geluid, van wielen of stappen, hoorde ik ze vertellen van verwanten en vrienden.
Ken je die of die? Jawel, je hebt haar eens hier gezien met haar meisjes van drie en
van twee jaar, weet je nog? Ze zijn weggehaald, niemand weet of we ze terug zullen
zien. Niemand weet of we ze terug zullen zien, twee kleine kinderen. Gewoon gezegd,
alleen een zucht en dan zwijgen. Maar ik zal ze blijven zien, net zoals ze voor me
stonden. De moeder van die of die? Ook weg, ze hebben haar in haar slaap van bed
gehaald, ze was over de tachtig
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jaar, ze liep maar voetje voor voetje. Het is misschien al een mensenleeftijd dat ze
op reis ging. Wat kan een mens van haar jaren nog voor kwaad, dat is het immers
ook niet. Laten we maar niet vragen. De tassen stonden aan de wand gereed, om zelf
ook dadelijk te gaan.
Ik heb ze gezien, de kleine kinderen, ik zal ze blijven zien tot mijn laatste dag en
ik niet meer vraag: Door wie dat alles?
Ik heb het geschreeuw gehoord, het gekerm in de donkere nacht wanneer bij de
buren de deur was dichtgeslagen, ik heb het gekerm tot in de andere straat gehoord.
Ik heb bij ze gezeten terwijl ze wachtten in gelatenheid en zwegen. En als er een
sprak was het: Hier, bewaar dit voor me, het is een portret dat in geen vreemde hand
mag vallen. Er werd geen traan meer gelaten, de handen lagen in de schoot.
Ik heb het gezien, twee grijze mensen, de hele avond gearmd dicht naast elkaar
met de glimlach van hun jeugd weer op het gezicht, samen met de zekerheid van het
einde. En ik ben erbij geweest dat de mannen binnenkwamen, dat die ouden opstonden
en meegingen, hand aan hand, met diezelfde glimlach. Niets kon ik doen, ik had geen
stok, geen mes, geen stem om te schreeuwen. En ik bleef alleen.
Ik ben in dat gebouw geweest, om een pakje of een brief te brengen, waar ze
samengedreven waren, vernederd, verslagen, het was tranenbrood dat ze aten, maar
ze hielpen elkaar nog, ze steunden en troostten elkaar. En altijd als ik wegging onder
de donkere hemel was het vragen oneindig: Waarom? wat hebben ze misdaan? waar
gaan ze heen? Waarom, daar was geen antwoord voor. De misdaad, niets. Dat ze
geplunderd waren, dat was hun misdaad niet. Waar ze heen gingen? naar nog dieper
de grondeloze modder in? naar de genadige eeuwigheid?
Ik heb niet alles gezegd. Er zijn dingen gedaan waar geen mens van spreken kan.
Ik zal geen oordeel zeggen, ik kan het niet. De haat heeft mij ziek in het hart
gemaakt, maar daar heb ik niet van gesproken. Wie zo de mensen martelde staat
buiten het menselijk oordeel.
Er moet voor de joden een nieuw feest worden ingesteld voor hun bevrijding, er
is veel aan ze goed te doen.
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IX
De kamer was helder van alle lampen en versierd op het midden van de tafel met
een kristallen kom waarin de eerste rode tulpen prijkten. Toen Nicolaas Eikeboom,
op wie gewacht werd, binnenkwam verontschuldigde hij, met een buiging voor
mevrouw Molendam, zijn vrouw dat zij op Galenbrug vroeg naar bed was gegaan.
Kalm ging hij aan de andere zijde zitten en hij vervolgde: Het is beter dat zij vanavond
rust. Velen onzer hebben uit de doorgestane beproevingen een kwaal of ongemak
overgehouden waarvan zij langzaam herstellen. Voor haar is het een druk op het
hoofd wanneer een herinnering haar al te sterk bewogen heeft, maar de dokters
kunnen getuigen dat de ondervinding van deze jaren ernstiger kwalen heeft
veroorzaakt. Dat is nog een van de naweeën, misschien voor een paar geslachten.
De zelfbeheersing, waarmee Judith vanmiddag sprak, heeft mij verrast. Zoals een
ieder heeft zij een oordeel over de gebeurtenissen en het hare zou, indien het
uitgesproken werd, als een vervloeking klinken. Daarom verzwijgt zij het. Het
onderwerp, waarover zij en ik de laatste tijd verschillen, is juist het uitspreken van
een oordeel over de gebeurtenissen die onze gedachten vervullen, daar zij erop
aandringt het uit te stellen tot bezonkener beraad. Ik vermoed dat die wens tot uitstel
voortkomt uit de aarzeling voor de gevolgen van het oordeel dat, al weigert zij het
te erkennen, toch reeds gevormd is. Ik noem het vrouwelijke teerhartigheid, en, om
die te ontzien, onthoud ik mij in haar bijzijn te spreken van hetgeen ons overkomen
is. Ook nu, wetend hoezeer zij eronder lijdt, zal ik onze persoonlijke ondervinding,
de verliezen die ons getroffen hebben, onaangeroerd laten.
Wij onderscheiden ons van de hond onder andere hierin, dat wij niet alleen de
opmerkingsgave hebben, maar ook de rede, die zich uit in meer of minder logisch
oordeel. Het besef, waarom wij verwerpen of aanvaarden, is onmiddellijk gevolg
van de kennis. Alleen bij gebrekkige perceptie, bij onvoldoende kennis blijft dit besef
ongeboren. Maar de verschijnselen, die wij onlangs in ons land hebben waargenomen,
waren zo duidelijk dat
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er, zelfs voor een geringe intelligentie, van onvoldoendheid van de kennis geen sprake
kon zijn. Ook het oordeel hadden wij dus gereed.
De moeiten begonnen wanneer de twijfel rees hoe men, in zekere omstandigheden,
in overeenstemming met dit oordeel behoorde te handelen, en de meesten dergenen,
die met verantwoordelijkheid waren belast, hadden dikwijls en vele zulke moeiten
te overwinnen. Ik hoef maar te herinneren aan de ambtenaren die, hetzij in bestuur,
hetzij in administratie, hun werk moesten voortzetten toen de opperste leiding het
land ontvallen was en wier verantwoordelijkheid daardoor verhoogd werd. Sommigen
meenden al in het begin dat zij hun plicht niet langer konden vervullen, immers daar
het geweten in botsing zou komen met de eisen van de praktijk. De overheid, aan
welke zij gehoorzaamheid verschuldigd waren, had haar macht verloren, zij zouden
genoodzaakt worden een niet erkende overheid te dienen en, daartoe niet in staat
zijnde, legden zij hun taak dadelijk neer. Dat waren degenen die zich aan niets dan
de beginselen hielden en geen concessie aan de omstandigheden konden doen. Bij
de aldus ontstane leemten in het maatschappelijk bestel bleek dat een tijdelijke
ontstentenis in een besturende functie minder schadelijk was voor de orde dan die
in een administratieve: het werk van een burgemeester kon gedurende beperkte tijd
eerder door een vervanger verricht worden, of zelfs gemist, dan dat van een
referendaris. Het merendeel van de besturende ambtenaren zagen dat in de aanvang
niet in, integendeel, zij achtten het hun plicht ten bate van de bevolking hun werk
voort te zetten, tot de feiten bewezen dat vreemde inmenging het hun onmogelijk
maakte. Ook toen nog, dit zij terloops opgemerkt, bleven sommigen hun ambt
vervullen op geen andere grond dan de overtuiging dat zij niet het recht hadden het
te verlaten. Ik spreek van de eerlijken.
Onder de magistraten gold de mening dat de onschendbaarheid van hun ambt het
vrijwaarde voor vreemde invloeden, zoals in een beschaafde samenleving gebruikelijk.
De rechtspraak ontaardde spoedig tot een instrument ter uitoefening van de macht.
Er werden onbevoegden, zelfs onwaardigen in de magistratuur gesteld. Getuigen,
die zij ondienstig achtten, werden geweerd. Op het gezag van een joodse geleerde
mocht een verdediger zich, op straffe van berisping, niet beroepen. Er wer-
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den straffen geëist niet voor een delict, maar voor een overtuiging. Er werd pressie
geoefend door bedreiging of belofte. Ik hoef niet in bijzonderheden te vermelden de
talrijke middelen waarmee de rechtspraak belemmerd werd. Het spreekt vanzelf dat
in een land, waar het geweld heerste, het recht onzeker werd. Het spreekt ook vanzelf
dat de rechters, die in dit land opgegroeid waren in eerbied voor het onaantastbaar
recht, de ontwrichting ervan niet aanvaarden konden. Velen namen ontslag. Er werden
anderen benoemd, en dat waren meest mannen die de moeiten, waarin zij geplaatst
werden, nog niet konden overzien. Ik heb er velen ontmoet.
Al voor de oorlog, kwamen wij aan huis bij professor Willems, met wiens familie
de familie van mijn vrouw door vriendschap sedert lang verbonden was. Toen hij,
afgetreden wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, was gaan wonen in Haarlem,
waar hij geboren was, kwamen wij er nog vaker. U weet het: de tijd smeedde nieuwe
vriendschappen en maakte de oude nog hechter.
Het huis waar hij woonde is het mooiste dat ik ken. Ik zie het altijd voor me zoals
ik het de eerste keer zag in het voorjaar van 1940. Het stond op een brede gracht
waar de bomen pas ontloken waren, de schone straatstenen bezaaid met schutblaadjes,
het water kabbelend in lichte schaduw. Het was van baksteen, lichtrood van kleur
en gaaf tot de kroonlijst. Aan de stoep van een paar treden stond de deur die de eerste
indruk van waardigheid maakte, misschien te breed in verhouding, zoals mij bij meer
deftige huizen in Haarlem is opgevallen, sober gebeeldhouwd, groen, vers geschilderd
en gevernist, glimmend, de lichtspeling van het grachtwater erop gespiegeld. Een
wonder zo rustig en geruchtloos die zware deur kon opengaan, aan de hand van een
oude langzame dienstbode met een kornet en stijve boezelaar. Ook in andere huizen
ken ik marmeren vestibules met gepoetst koperwerk, maar hier had de properheid
een eigen stijl, alsof ze vanzelf ontstaan was, alsof er geen mensenhand aan had
hoeven te werken. En die natuurlijke properheid zag men in heel het huis, in iedere
kamer van vloer tot wit plafond, dat was de schoonheid van het huis, sober, recht,
waardig, de schoonheid van een hervormde kerk.
Het gezin bestond uit professor, die nog ouderwetse manchetten droeg, mevrouw
en twee ongetrouwde dochters vair mid-
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delbare leeftijd. Er waren ook drie zoons, Leendert die rechter was, Adriaan junior
de advocaat, en Pieter de arts, die men, de een of de ander, dagelijks daar aan huis
kon ontmoeten. Wanneer wij er ook kwamen, gedurende al de tijd van de oorlog,
vonden wij er bezoekers die professor eerst in zijn studeerkamer had ontvangen en
dan in de woonkamer bracht, waar het gesprek werd voortgezet. Louise, begon hij
dan tegen mevrouw nadat hij de bezoeker had voorgesteld, soms een van zijn
oudleerlingen, maar meestal een onbekende die zijn raad kwam vragen, mijnheer
zus of zo is er weer een die in twijfel verkeert door de huidige moeilijkheden en ik
heb ook hem mijn mening gezegd die je al lang bekend is. Dan, in het vervolg van
het gesprek, herhaalde hij die meningen in het kort, die ook ik sedert lang kende en
die mij aldus werden ingeprent. Al die meningen te zamen vormden een beschuldiging
die ik niet vergeten zal. De bezoeker, die gekomen was om raad in een zeker geval,
hoorde ze maar eens en wel voor dat geval, maar het was genoeg om hem een heldere
overtuiging bij te brengen. Althans de meesten, het kan zijn dat er twijfelaars onder
waren die bleven twijfelen, het kan zijn dat hun indiscretie de professor moeilijkheden
van andere aard veroorzaakte. Maar hij aarzelde nooit duidelijk te zeggen waar het
op stond, ook al was de raadvrager hem geheel onbekend.
Over de vijand sprak hij zelden en hij gaf daarvoor als reden dat het niet nodig
was, maar in gevallen waarin de landgenoot van het rechte pad was afgeweken hoorde
ik hem beschuldigen op zo klare, eenvoudige wijze alsof het niet een jurist was die
sprak, maar een gewone man met gezond verstand. Ook wanneer een gezegde
overdreven of paradoxaal mocht klinken bevatte het de waarheid in de kern. Een
paar van zijn uitspraken zal ik noemen.
Er is geen twijfel mogelijk, zei hij, sprekend over een ingezetene wiens huis eerst
verzegeld was, daarna opengebroken en de meubelen weggevoerd, dat is braak, roof,
diefstal, noem het wat u wil, het is onwettig. Indien de eigenaar een aanklacht bij u
indient is u verplicht te vervolgen. Wie zijn de verdachten? Ongenoemden in uniform
in dienst van de vijand? Dan zwicht men voor overmacht. Landgenoten? Dan vervolgt
u. Zij zijn niet in dienst van de vijand, zij mogen geen uniform dragen. Ze zijn
medeplichtig aan diefstal enzovoorts. U beveelt ze op te
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sporen en in hechtenis te nemen. Indien uw bevel niet gehoorzaamd wordt heeft het
voor u geen zin in uw ambt te blijven.
Die obligaties, zogenoemd ten laste van het koninkrijk, zei hij in een ander geval,
mag u niet in beheer hebben. Ze zijn in omloop gebracht door onbevoegden,
falsificaties. Als u ze toelaat is u medeplichtig aan landverraad, want het volk wordt
erdoor bedolven onder een schuldenlast, nog door het nageslacht te dragen. U was
gedwongen voor die zogenoemde lening in te schrijven, niet dat papier te bewaren.
Het bankpapier is eveneens door onbevoegden uitgegeven, door muntvervalsers. Als
er geen ander is en wij dus gedwongen zijn er ons van te bedienen, zijn wij allen
medeschuldig, zij het ook door overmacht. Maar het feit blijft en wij zijn verplicht
het zodra mogelijk te herstellen. Vergeet niet dat onschuldigen de dupe worden van
dit bedrog, de kinderen die nog op de bewaarschool gaan. Zeker, de roof die de
vreemdeling aan onze kinderen begaat is zo groot dat er misschien geen strafmaat
voor te vinden is, maar de medeplichtige landgenoot moet ter verantwoording
geroepen worden.
Neen, mijnheer, hoorde ik hem zeggen tegen iemand die raad kwam vragen voor
een dame wier man naar een gevangenis was gebracht en wier zoon was gefusilleerd,
neen, die landgenoten in uniform, die de man weggevoerd hebben, zijn strafbaar
voor mishandeling en het veroorzaken van dood. Evenals die landgenoten die
opsporingsdienst hebben verricht, welke leidde tot het wegvoeren van die jongelui,
die vermoord werden, medeplichtig zijn aan moord. De vijand had geen recht een
proces te voeren, evenmin te vonnissen. Er bestaat geen recht de burger van een bezet
land te fusilleren, het is moord. Daartoe hebben die geüniformde landgenoten de
hand geleend. U is verplicht ze in hechtenis te doen nemen, of uw machteloosheid
te erkennen.
Diefstal, roof, letsel, mishandeling, moord, er is meer. Een lange lijst van
beschuldiging moet aangevoerd worden tegen de landgenoot die de overweldiger
hand- en spandienst doet. De benadeling van het volksbelang alleen al vergt een
uitvoerige beschuldiging. De jeugd wordt geschaad, in de gezondheid, in de vrijheid,
in de opvoeding, waarvan zij de gevolgen nog lang ondervinden zal. Niet alleen de
lichamelijke, ook de geestelijke gezondheid wordt ondermijnd. Het volk zal nog in
de toekomst
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lijden onder de verarming, de gebrekkige voeding van de kinderen, het gebrekkig
onderwijs. De hoofdschuldige moge de buitenlander zijn, de binnenlandse vijand die
daarbij hulp verleent is in grote mate strafbaar. Er is samenspanning tot vernietiging
van het volk.
Eens hoorde ik hem een jongere vriend en collega toespreken, terwijl de oude
mevrouw zat te knikken, de dochters en de twee zoons, die er waren, met een glimlach
naar de toegesprokene keken alsof ze niet zouden begrijpen dat het anders was dan
hun vader zei: Ik zie tot mijn verwondering dat het ridderlintje in je knoopsgat
ontbreekt, ik herinner me dat je er fier op was. Neen, ik geloof niet dat je de kleuren
van het koninklijk huis hebt afgezworen, maar geef dan ook geen aanleiding tot dat
vermoeden. Het is erg genoeg dat we 's vijands ignobele bejegening van de koningin
moeten dulden, laat er geen zweem zijn van onze medeplichtigheid met de
verachtelijke landgenoten die zich schuldig maken aan majesteitsschennis. Dit is niet
alleen verraad, het is ook ondankbaarheid jegens ons vorstenhuis. Wij spreken van
de Koninklijke Bibliotheek, nietwaar? en als we het predikaat weglaten, zij het ook
met het voorbehoud van tijdelijk, doen we mee met degenen die we verachten.
Eens, toen hij een anoniem briefje had ontvangen waarin professor gewaarschuwd
werd dat zijn uitspraken ook buiten zijn huis bekend werden, hoorde ik een oude
collega hem manen tot voorzichtigheid. Waar zal ik spreken, antwoordde hij, als ik
in mijn huis moet zwijgen? Als iemand mijn mening komt vragen moet ik zeggen
wat ik te zeggen heb. De vijand verwensen wij naar de Mokerheide waar volgens
het oud geloof de belager van ons volk zijn einde vindt. Wat de verdorven landgenoot
betreft, moge zijn ergste straf zijn dat hij in de geschiedenis de naam draagt van de
Valse Hollander.
Toen wij er op een zomeravond kwamen ging de groene deur even geruchtloos
open als gewoonlijk, de oude dienstbode liet ons even rustig binnen in de witte
vestibule. In de woonkamer zaten mevrouw en de twee dochters zoals altijd met hun
handwerkje. Toen het lang duurde voor professor Willems binnenkwam vroeg ik of
hij bezoek had. Neen, zei mevrouw, hij is gisteravond naar de gevangenis gebracht.
Mijn oudste zoon Leendert heeft bezoek in de studeerkamer. En toen Leendert kwam
met de bezoeker zette hij het gesprek voort zoals zijn
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vader dat placht te doen, ik hoorde dezelfde uitspraken. Wie die bezoeker was herinner
ik mij niet.
Een week later ging ik naar Haarlem om te vragen of er bericht was van professor
Willems. De dienstbode, die de deur opende, knikte mij met een glimlach toe. Neen,
zei mevrouw, er is geen bericht van mijn man. Ook niet van Leendert, die de dag
nadat u hier kwam naar de gevangenis is gebracht. Ook niet van Adriaan - dat was
de tweede zoon, de advocaat - die daarna is gehaald. Waarom, vraagt u? Moeder en
dochters keken mij aan, verbaasd over mijn vraag. Omdat zij immers zeggen wat er
gezegd moet worden. Wij hebben nog mijn jongste zoon om ermee voort te gaan,
maar hij heeft het druk niet patiënten en niet veel tijd voor spreken.
En werkelijk, deze keer kwam dr. Pieter Willems met een bezoeker uit de
studeerkamer en ik hoorde van hem dezelfde meningen. Morgen word ik ook
meegenomen, zei hij maar dat verandert niets aan de zaak en zolang er Hollanders
zijn wordt de overtuiging uitgesproken.
Het kwam uit ook, hij heeft een poos in de strafgevangenis doorgebracht.
Hoeveel invloed de meningen van de professor gehad hebben, is niet te zeggen.
Wel ken ik een aantal ambtenaren die, nadat ze zijn raad hadden gevraagd, ontslag
namen. In hoeverre zijn uitspraken invloed hebben gehad op het oordeel over
afgedwaalde landgenoten, weet ik evenmin.
Toen Nicolaas Eikeboom zweeg stond dominee Molendam plotseling op, slaakte
een diepe zucht en sprak: Uit al wat wij tot nu toe gehoord hebben krijgen wij de
indruk dat er meer onoprechte vaderlanders waren dan wij gedacht hadden. Dat kan
ik niet geloven. En ik kan niet aannemen dat er bij die zware beschuldigingen geen
omstandigheden waren die veel doen vergeven.
Mensen als professor Willems en zijn zoons waren geen uitzonderingen,
antwoordde Eikeboom. Integendeel, zij waren verreweg in de meerderheid. Ik heb
zo kort mogelijk willen zeggen, en ik geloof dat ik het zo zacht mogelijk heb gedaan,
waarvan zij de anderen beschuldigden. Misschien zijn er onder ons die van de
verzachtende omstandigheden kunnen spreken, maar zeker die van beter dingen
kunnen spreken.
Laten dat voor de volgende week dan alleen vrouwen zijn,
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zeide moeder Molendam. En nadat zij ze had aangewezen, haar dochter Jacoba voor
de zaterdagmiddag, haar schoondochter Gesina, Steven Willems vrouw, voor de
zondagmiddag en haar nicht Duifje Waterkerk voor de avond, stonden de gasten op
om naar huis te keren. De halvemaan scheen helder boven de takken waar de twee
oude broeders nog lang in gesprek heen en weder liepen.
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X
De dag in het midden van april was een gedenkdag voor de familie Molendam, maar
aangezien de ouders er niet van horen wilden deed een ieder of hij er niet van wist.
En niettemin stond de kamer kleurig opgetooid van al wat er vroeg in het voorjaar
bloeide, zelfs viooltjes en prille lelietjes uit de bak, toen Jacoba binnenkwam met
nog een bos trompetnarcissen aan de borst gedrukt, die zij in een vaas schikte en
voor haar moeder op de tafel zette. Zij zag er zondags uit met de blauwe japon die
de gloed van nieuwheid had, de gele haren gladgestreken en de ogen feestelijk.
Bewonderend bleef zij naar die narcissen kijken, zij had ze zelf gekweekt. Zij had
voor bloemist geleerd en zij had een kleine kwekerij aan de Hazepaterslaan, maar
toen de oorlog uitbrak had zij zich voor werk van hulp gemeld en eerst onlangs had
zij, samen met haar vriendin Antonia die bij haar was komen wonen, de bloemisterij
weer opgevat. Toen zij haar taak van schenkster naar gewoonte zwijgend had gedaan
en op haar plaats tegenover haar vader was gaan zitten, begon zij: Dat onze ouders
behoren tot een geslacht van gelukkiger dagen kan men zien aan de wens van oom
Willem en van vader dat wij van aangenamer dingen zullen vertellen. Zij hebben
hun jeugd doorgebracht in een tijd toen het op aarde zalige vrede was en wanneer
wij hen horen spreken is het van een wereld waarin de gedachten zich ongestoord
konden bezighouden met dingen die voor ons zo onwerkelijk als idealen schijnen,
een wereld van rust en welvaart en lachen, van vriendelijkheid en vreugde, waar
geen andere vragen bestonden dan hoe men alles nog mooier kon maken. Wie van
ons heeft, wanneer hij ervan hoorde, niet verlangd dat hij in die tijd had mogen leven?
Jullie hebben het gezien, hoe het vader bedrukte dat er in al, wat er tot nu toe is
verteld, almaar van strijd en onenigheid werd gesproken, alsof hij het niet begrijpen
kon dat die wereld van vrede tot het verleden behoort. Tenminste, zo zien wij het.
Dat die mooie tijd, die zij in hun jeugd gekend hebben, terug mag keren, dat is voor
ons een hoop die misschien vervuld wordt als de kleine kinderen groot zijn.
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Daar bidden wij voor. Maar intussen, voor ons geslacht is strijd de achtergrond van
alles wat wij denken en doen. Daarom, vader Jan Hendrik en oom Willem, bedenk
dat de wereld veranderd is. Wat ik vandaag vertellen wil is een staaltje van
menselijkheid dat in uw tijd niemand zou zijn opgevallen, maar nu is het verheugend
want op de achtergrond zien wij de strijd die tegenwoordig over alles heerst.
Ik heb dikwijls horen spreken over de vraag die een welgeleerde Jezus deed, in
de gelijkenis van de Samaritaan: Wie is mijn naaste? Als een geleerde man kende
hij natuurlijk de schriften en wist hij dat er geschreven staat, in het boek Leviticus:
Gij zult niet wreken, noch toorn behouden jegens de kinderen uws volks, maar gij
zult uwen naaste liefhebben als u zelven. Er was hem dus geleerd dat de naaste de
zoon van zijn eigen volk is, de landgenoot. In de gelijkenis leerde Jezus hem dat die
band niet beperkt is tot het eigen volk, maar dat een ieder die voelt die menselijk is
en bereid tot hulp aan een ieder, vriend of vreemdeling. Bij het werk, dat ik in deze
tijd te doen heb gehad, heb ik veel van de naastenliefde gezien, zo veel dat men trots
mag zijn op het mensdom en de verachters niet hoeft te geloven. Ik zal er een
voorbeeld van vertellen, dat heel eenvoudig is en dat toevallig iets te maken had met
sommige personen waar anderen over gesproken hebben, al is het dan in de verte.
Het is de vraag wie men tot zijn volk kan rekenen. Een volk is een groep mensen,
die binnen vastgestelde grenzen wonen, gemeenschappelijke belangen hebben en
een zekere geestelijke eenheid, maar zij kunnen van verschillende afkomst zijn en
dus ook veel in karakter verschillen. In Groningen en in Zeeland spreekt men van
een Hollander alsof hij een vreemdeling is, even onbekend als een Vlaming, bijna
evenals een Deen of een Engelsman. De Hollander is voor de bewoner van die streken
maar een buur, met andere gewoonten, andere gedachten, andere taal. Dat verschil
ziet men niet alleen in gewesten, ook in steden en vroeger, toen er minder verkeer
was, bestond er minachting of vijandschap tussen de burgers van de ene en van de
andere stad. De Amsterdammers scholden de Haarlemmers voor muggen, de
Haarlemmers de Amsterdammers voor koeketers. Tegenwoordig nog zien de bewoners
van het ene dorp niet graag dat één van hun meisjes trouwt met een jongen van een
ander, maar een uur gaans ervanaf gelegen, dat is immers een vreemde. Maar ook
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in een en dezelfde stad bestaat er onderscheid tussen de mensen van de wijken. In
Amsterdam moeten er, heb ik eens gehoord, wel tien of meer tongvallen zijn, een
Kattenburger bijvoorbeeld gebruikt woorden die een Bierkaaier, uit het hartje van
de oude stad, omtrent de Oude Kerk, niet kent, en dat een Jordaner voor een heer
van de Bocht een vreemdeling is, met een vreemde taal en vreemde gebruiken, hoef
ik niet te zeggen. De belangen die de bewoners van hetzelfde land of van dezelfde
stad met elkaar gemeen hebben zijn soms ver te zoeken en de geestelijke eenheid is
ook maar betrekkelijk.
Toen de genootschappen van weldadigheid verboden werden vond ik in Amsterdam
bezigheid bij het werk dat er natuurlijk in stilte werd voortgezet. Wie meende dat
men de mensen bij ons zomaar bij decreet veranderen kon, vergiste zich. Er waren
nog altijd hulpbehoevenden, er was altijd hulp gegeven, dus dat moest doorgaan,
tenminste zoveel het kon. En zo kwam ik er, in verschillende wijken, in aanraking
met mensen waaraan ik kon zien dat er, al waren wij dan allen Nederlanders, toch
zo veel verschillen bestonden dat men niet goed wist of men van zonen van hetzelfde
volk kon spreken. Hoogstens van buren, die zoals het meer gaat in buurschap, het
slecht met elkaar vinden konden.
Ik kwam aan huis bij een man die een zieke dochter had, Jonas Nagtegaal heette
hij en hij woonde op het Bickerseiland. Dat is een echt oudamsterdamse buurt, maar
ik wed dat er veel Amsterdammers zijn die er nooit een voet gezet hebben en dat die
buurt even ver voor ze is als Enkhuizen of Medemblik.
Tussen haakjes voor Dieuwertje: die bakker, waar je het laatst over had, die altijd
meer broden weggaf dan hij in de oven had gedaan, was uit Hoorn, zo heb ik het
horen vertellen.
Als men uit de Houttuinen, onder het viaduct door de brug overkomt en voor het
kerkje van donkere steen met lichtgekleurd houtwerk staat, op dat pleintje dat iets
van een hofje heeft, is men in de achttiende eeuw. Geen tram, geen auto, nauwelijks
een fiets. De lange stille Bickersstraat heeft iets van bedekte nooddruftigheid, iets
van vervallen fatsoen over de huizen, bijna alle donker van ouderdom,
achteroverhellend of voorover in de rij, alle met gordijnen die niet zo wit meer te
wassen zijn als in hun goede dagen. Maar de ruiten glimmen en geraniums in potten
geven hier en daar een flitsend kleurtje aan de donkere gevels. Je hoort er bijna geen
geluid, er spelen geen kinderen op straat en

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

359
winkels zijn er niet, of je ziet ze niet. Het lijkt er overdag of de bewoners allemaal
uit zijn, maar 's avonds is het er even stil, de lantaarns hebben er geen nut. Behalve
nog een korte is er geen andere straat en overigens zie je er alleen pakhuizen
weerspiegeld op het water.
In een van die oude huisjes, met een stoepje, een venster, daarboven twee vensters
onder een ronde geveltop, woonde Nagtegaal, of Jonas, zoals ik hem ook maar
noemde. Ik zag hem alleen als ik er op zondagmorgen kwam, anders was hij altijd
uit met de kar, hij verkocht gemarineerde haring, gezouten komkommer en augurken
in het zuur. Maar zijn dochter Keetje, die wel niet ziek was, maar op bed moest
liggen, vertelde me alles van hem.
Het ging hem slecht in de nering, want hij kon geen haring meer krijgen en haring
was zijn voornaamste artikel, maar nu stonden de stopflessen leeg en schoon aan de
wand geschaard. Hij zei ook dat het moeilijk was azijn van de echte kwaliteit te
krijgen en dan werden nog de komkommers en augurken zo duur dat de klanten hem
voor afzetter scholden, alsof het zijn schuld was. Maar hij mopperde niet en zijn kar
zag er netjes verzorgd uit, het koperwerk blinkend gepoetst. Daar vond hij toch altijd
tijd voor, want al ging het dan slap in de zaak, Jonas had het altijd druk, veel drukker
dan vroeger.
Zijn vaste standplaats was op de Noordermarkt. Dat ligt in een andere buurt die
bij veel Amsterdammers onbekend is, aan de grens van de Jordaan, waar weer een
andere taal gesproken wordt, het Fransepads en waar de mensen weer een ander
karakter hebben, opgeruimd en joviaal, een beetje lichtzinnig en spotlustig. Jonas,
die er al vijfentwintig jaar gestaan had, voelde zich hier nog altijd een vreemde, hij
wist dat hij ook zo beschouwd werd zelfs door zijn oudste klanten, die hem, een
eilander, in de maling namen. Bevriend was hij met niemand daar.
Er kwam nog bij dat Jonas, behalve dat hij daar een vreemde was, nog iets had
dat hem van zijn klanten onderscheidde. Hij was in merg en been Oranjegezind,
erfelijk en zo sterk dat hij zijn strik al een week voor koninginnedag droeg en nog
een week daarna, en wat voor een strik, zo groot als men een paard aan het hoofdstel
bindt voor een boerenbruiloft. Ook zijn kar tooide hij dan met goudsbloemen. Zelfs
gedurende de oorlog, toen het verboden was, liep hij op verjaardagen van het Konin-
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klijk Huis met zijn opzienbarende strik. Vroeger had dat vertoon hem dikwijls in
moeilijkheden gebracht, want de meesten van zijn klanten waren rood, communist
of op zijn minst socialist, hij had ook altijd protesten tegen zijn gezindheid moeten
horen, ja, ook voelen wanneer de baldadigheid ontaardde in steniging, waarbij de
zuurflessen gebroken werden. Maar gedurende de verdrukking schijnt hij bij zijn
tegenstanders sympathie gevonden te hebben en zelfs navolging.
Je ziet het, Jonas Nagtegaal vond op de plaats waar hij zijn brood verdiende niet
zijn naasten in de betekenis van Leviticus, hij was er van buiten de palen en werd
ook als zodanig behandeld, hij week er af van de geestelijke eenheid.
Zijn dochter Keetje had dat buurgevoel helemaal niet, zij had ook van haar
schooltijd af haar beste vriendinnen gevonden onder meisjes van een andere stadswijk,
en dat waren Gerda Opper, de verloofde van Koenraad Meinigs, en Stien, zijn zuster.
De Meinigs' woonden nu wel in de Kinkerbuurt, maar waren toch van de Bloemgracht
geboortig. Die meisjes kwamen haar trouw opzoeken, de enigen die haar afleiding
brachten in de verveling van het bed. Jonas had een antipathie tegen ze, hij kon ze
niet uitstaan hoewel hij ze maar zelden ontmoet had. Wanneer hij thuiskwam snoof
hij, alsof hij een onaangename lucht in de kamer rook, en zei: Je ruikt het al, dat
ontuig heeft hier weer zijn parfum uitgestrooid, ik waarschuw je dat je er je niet mee
afgeeft, het is een gemeen slag, ze komen uit een schurftig nest. En dergelijke
beschimpingen die zijn wrok toonden. Keetje wist wel dat hij eigenlijk niets had
tegen die meisjes zelf, maar dat hij aan hun ouders en familie een hekel had. Gerda's
vader was socialist, dus dat was de reden, dacht zij, en de jongen van Meinigs, Gerda's
verloofde, behoorde tot een partij, die hij nog meer verafschuwde. Maar vooral Piet
Opper, de vader, haatte hij, het schijnt dat het tussen die twee weleens tot handgemeen
gekomen was en dat hij van Opper veel plagerij te verduren had gehad. Dat
valderappes, zei hij en hij gebruikte veel erger woorden, dat hoort hier in de stad niet
thuis, wat we nodig hebben is een grote bezem en emmers vol carbol, dan ruimen
we ze wel weg. Keetje nam het niet ernstig op, Vader is een goeierd, zei ze, hij doet
niet zoals hij praat.
In april van het vorig jaar kwam er verandering in de gewoonten van Jonas. Hij
ging vroeger uit, zonder de zuurkar, hij kwam
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later thuis voor het eten, dat hij dan zelf klaar moest maken, en in de middag ging
hij weer uit zonder de kar. Als hij dan weer thuiskwam was hij zo moe dat hij de
schoenen uittrok en een halfuurtje in de bedstee ging liggen. Pas 's avonds trok hij
er met de kar op uit, tenminste als het niet verboden was, hetgeen dikwijls gebeurde
en dan had hij weer een hele dag voor zijn nering verloren. Van Gerda kwam Keetje
te weten wat hij eigenlijk uitvoerde.
Wat het beroep was van Piet Opper heb ik niet kunnen ontdekken. Het schijnt dat
hij kruier was, maar ook alle karweitjes aannam die zich voordeden. Jonas en Opper
kenden elkaar al lang, er was altijd vijandschap tussen ze geweest en Opper had
Jonas altijd gehoond met zijn gehechtheid aan Oranje. Jonas van zijn kant had hem,
behoudens nu en dan een heftige uitval en scheldpartij, altijd zwijgend met haring
en augurk bediend. Nu kwam Jonas geregeld op zaterdag Gerda's moeder geld
brengen. Op een middag, dat ik er was, kwam hij voor het bed van Keetje staan en
zei: Als die meid van Opper straks hier komt, zeg haar dan dat ze aan haar vader
schrijft dat hij niet moet denken dat het nu koek en ei is tussen ons. Als hij terugkomt
is het net als vroeger, hij bestaat niet voor me. Het is alleen voor nu dat ik het werk
doe, want dat hij niet voor de vijand wil werken en ervandoor is, dat toont tenminste
dat hij een Hollands hart in het lijf heeft. Als nu nog die Gerda zelf die jongen van
Meinigs de laan uit stuurt, komt er misschien nog iets van ze terecht.
Gerda Opper, die kort daarna kwam, vroeg of ik dan niet wist dat haar vader soms
moest invallen als hulp-brievenbesteller en dat hij dat al een paar jaar gedaan had,
vooral in drukke tijden, zoals nieuwjaar. Maar onlangs had hij zich moeten melden
voor werk in het buitenland en toen Jonas daarvan had gehoord had hij hem
aangesproken en gezegd dat hij dat toch zeker niet doen zou. Het was voor haar vader
moeilijk geweest om te besluiten, wegens de verdienste, maar zin erin had hij niet.
Toen waren ze het eens geworden, Opper was de stad uitgegaan en hield zich schuil.
Jonas Nagtegaal had zich opgegeven voor dat hulpwerk bij de post, hij kreeg er zelfs
meer te doen en, zonder dat het hem gevraagd was, kwam hij nu haar moeder het
verdiende loon brengen, hij hield er niets van voor zichzelf. Ziezo, had hij verleden
nog gezegd, schrijf maar aan Piet Opper dat hij gerust kan zijn, hij hoeft geen gebrek
te hebben, zijn vrouw en
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dochter ook niet, men moet wat voor de naaste doen. Het geld dat Jonas voor ze
verdiende was wel niet genoeg, maar ze kwamen er toch een heel eind mee. Gerda
vond het een rare wereld: haar verloofde had voor de vijand dienst genomen en haar
vader moest zich voor diezelfde vijand verstoppen, wat moest een meisje, dat nog
geen ondervinding had, daarvan denken?
Het mooiste was dat Jonas de schoenen van Opper droeg en die waren hem te
klein. Bovendien kreeg hij van het lopen ongemakken aan de voeten, hij had zijn
leven lang gestaan en aan zo veel lopen was hij niet gewoon. En dat hijzelf in
geldnood kwam nu hij maar weinig met zijn kar uit kon, daar had hij niet aan gedacht.
Gelukkig waren er weer anderen die voor dit geval wisten wat zij voor de naaste
konden doen.
Ik weet niet of hij nu weer gemarineerde haring kan verkopen, maar hij gaat weer
geregeld met de zuurkar uit. Hij en Opper zijn de beste vrienden. U zal zien, zei hij
toen ik er laatst nog kwam, dat Opper op koninginnedag ook met een strik loopt.
Van Duifje en van Leen zullen jullie net zulke verhalen kunnen horen, want er is
in deze jaren veel gedaan waaruit blijkt dat wij meer dan vroeger kinderen zijn
geworden van hetzelfde volk.
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XI
Het was de beurt van Steven Willems vrouw, wier stem in het gezelschap zelden
werd gehoord. Altijd luisterde zij in gespannen aandacht naar anderen en wanneer
er een vertelling was beëindigd legde zij het werkje, waarmee haar handen bezig
waren geweest, in de schoot en dacht na. Slechts een enkel maal mengde zij zich in
het gesprek dat dan mocht volgen, maar wanneer zij het deed beschouwde zij een
zaak van alle kanten en sprak over de bijzonderheden zo uitvoerig dat men gewoonlijk
lang bijeen zat. Haar neef Dirk, de oudste van Elisabeth Winter, die tegenover haar
zat in ongeduldige verwachting, zeide zodra allen binnen waren en de stoelen hadden
aangeschoven: Tante Gesina vertelt van Sint-Bavo, een verbazende geschiedenis,
als ze maar niets overslaat van alles wat die mensen telkens weer bedachten.
Als ik dat ook vertel zijn we morgen nog niet klaar, antwoordde Gesina. Neen,
we moeten ons beperken. Wat ze allemaal bedachten is ook het voornaamste niet, al
die streken en slimme zetten, die mag jij aanvullen als het voornaamste verteld is.
Jullie hebben al gehoord dat het de geschiedenis van Sint-Bavo is, niet van een heilig
man, maar van een soort vereniging. Ik heb een van de leden eens gevraagd waarom
die vereniging zo heette, maar hij wist het zelf niet. Trouwens, ook over de namen
van de leden ben ik in het duister gebleven, want ik heb er vijf verschillende ontmoet
en als ik naar zijn naam vroeg zei hij onveranderlijk Gerrit Groote, zo schenen ze
zich allemaal te noemen.
Dieuwertje heeft me eens iets verteld waarin ik een verklaring meende te zien van
die naam Sint-Bavo. De reden, waarom het onbekend is wie de grote kerk gebouwd
heeft, schijnt te zijn dat de bouwmeesters, of stadstimmerlieden zoals men toen zei,
die elkaar opvolgden, overeengekomen waren dat een ieder, die het werk overnam,
zou zeggen dat zijn voorganger de ontwerper was geweest. Zo kwam het dat al in
het begin de burgerij de bouwmeester wel onder vijf of zes namen kende. Maar, daar
niet
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tevreden mee, deden allen die aan de bouw hadden meegewerkt, metselaars en
timmerlui, smeden en loodgieters, er nog hun namen bij. De bedoeling was dat de
blaam of de lof, die er bij zo'n groot werk natuurlijk veel moest zijn, niet op één
enkele man zou vallen. Zo iets als: Wij hebben het allemaal op ons geweten, wij
moeten er allemaal voor opkomen, hetzij afkeuring, hetzij eer.
Zeker hadden de Gerrit Grootes, van wie ik nu vertel, deze leus in de gedachte,
samen uit, samen thuis, ofwel, één in vreugde en leed. De boete, die een van de
vereniging mocht oplopen, droegen ze gezamenlijk en als er een in de gevangenis
kwam zorgden de anderen voor zijn gezin. Het was een geheim genootschap, zoals
er meer waren, veel verspreid over verschillende plaatsen, maar dit onderscheidde
zich door zijn bijzondere aard. Ik mag wel verklappen dat ik er meer van te weten
ben gekomen door Dirk, die er met een paar van zijn vrinden aan heeft meegedaan,
misschien was hij zelf wel een van de Grootes.
We moeten oppassen dat we het bos niet zien door al de bomen, daarom zal ik me
bepalen tot het voornaamste.
In september, twee jaar geleden, was ik bij mijn zuster in Haarlem, om haar wat
gezelschap te houden in haar eenzaamheid, haar man was weggehaald, maar ze
verwachtte hem iedere dag terug. Haar omstandigheden waren nogal moeilijk, ze
moest geholpen worden. We zaten in de achterkamer bij avondschemer, het was
najaarsweer met regen, je zag de blaren vallen. Het meisje kwam zeggen dat er een
man was die mevrouw moest spreken, hij had ook zijn naam opgegeven, Gerrit
Groote. Ze liet hem binnen, een bonkige man met een rode baard en een valiesje aan
de hand. Of mevrouw vis wou kopen? vroeg hij. Hij verkocht alleen aan aanbevolen
adressen en het hare had hij gekregen van een vriendin. Mijn zuster, die hoopte haar
man morgen al thuis te zien, wou er wel op ingaan, maar ze moest zuinig zijn en men
weet wat clandestien gekochte waren kostten. De man liet zijn vis zien, brasems en
snoekbaarzen, en hij noemde de prijs, zo ongelooflijk laag dat zij het nog eens vroeg.
Alsof hij haar gedachten kon raden zei hij: Neen, mevrouw, verse vis, vandaag
gevangen, ik zeg u toch dat ik alleen bij aanbevolen mensen kom, en als u het geld
niet bij de hand hebt kunnen we het opschrijven, dat krijg ik dan wel een volgende
week. Goed, mijn zuster wou het proberen, ze kocht de vis, die uitstekend
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bleek te zijn. Waarom het zo goedkoop was begrepen we niet, veel goedkoper dan
in gewone tijden.
De week daarna, weer bij avondschemer, kwam de man weer, nu met één karper,
maar een baas, zo'n karper had ik nooit gezien, en weer net zo goedkoop. Hij kreeg
een kop echte thee en hij bleef wat praten. Zo vertelde hij dat hij van beroep bij de
stadsreiniging was, maar voor zijn pleizier was hij hengelaar, al van jongs af, en hij
hoorde tot een vereniging van hengelaars, die dan Sint-Bavo heette. Hij waarschuwde
ons dat best mogelijk een volgende keer een van zijn medeleden kon komen. In het
begin van de oorlog hadden ze de overtollige vangst, die ze niet voor het eigen gezin
nodig hadden, duur verkocht en dat had veel winst opgebracht. Maar een van de
leden, die bij de politie was, was op het idee gekomen dat ze niet mee mochten doen
aan de oorlogswinst, de tijden waren voor veel mensen toch al zo slecht dat ze best
iets konden bijdragen om de lasten te verlichten. Het hengelen deden ze immers voor
het genoegen, een soort roeping, en het loonde zichzelf, zodat ze niet er nog aan
hoefden te verdienen. En als ze er anderen mee konden baten gaf het extra genoegen.
Als wij vrienden hadden waar ze hun vis konden brengen zouden ze het graag doen,
arm of rijk, dat maakte geen verschil voor ze. Alleen liep het seizoen nu ten einde.
En bovendien, de politie maakte het hun lastig, zodat ze niet gemakkelijk meer een
veilig water konden vinden, ze moesten ver weg gaan en veel slimmigheden bedenken.
Vroeger visten ze dichtbij, bij Baambrugge, bij Ouderkerk of Den Ilp, nu moesten
ze het een halve dag verder zoeken en de meesten convenieerde dat niet voor hun
werk. Maar het hengelen was een hartstocht en als dat je te pakken had kon je het
toch niet laten. Vreemd dat hij van hartstocht sprak, want hij had een lijzige stem en
zijn ogen waren zoals die van een vis.
Je ziet dus, het was begonnen met een liefhebberij. En toen aan de zucht om zich
met gelijkgezinden te verenigen eenmaal voldaan was - een zucht die ons in het bloed
zit, er worden voor alles verenigingen opgericht-, toen was het eerste waar ze aan
dachten niet het eigenbelang, maar de hulpvaardigheid. En die hengelaars gingen
nog een stapje verder, naar de verdraagzaamheid, die immers een gevolg is van de
hulpvaardigheid.
Ik gaf hem verschillende adressen, van Dieuwertje en Leentje en Antonia, hij zou
ervoor zorgen. Daar kwam dus Gerrit Groote
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ook met zijn vis, maar volgens hun beschrijving bij geen een van hen dezelfde.
Een daarvan ontmoette ik op een dag bij Leentje in Amsterdam. Dat was een lange
man met ronde kinderlijke ogen en een knevel zoals je alleen nog in de provincie
ziet. Hé, vroeg ik, heet je ook Groote? ik ken er een met een baard. Ja, mevrouw,
antwoordde hij heel gewoon. Maar toen liet hij erop volgen: Het is makkelijk, ziet
u, als we allemaal hetzelfde heten. Net als een uniform, dan zie je er eender uit, u
begrijpt dat wel. Alleen lastig als je een baard hebt, zoals mijn collega, want dan
kunnen ze vragen of je het wel bent. Maar alles heeft zijn voordeel, zo kan ik nu
raden dat u mevrouw Molendam bent.
Hij had geen vis bij zich en daarover kwam hij praten, zoals ze de een of de ander
bij al hun klanten deden. Met de kou was het gedaan met hengelen, maar ze hadden
met die sport zulke gunstige ervaring opgedaan dat ze besloten hadden het gedurende
de winter met andere waren voort te zetten. Hij zou het ons uitleggen, Leentje liet
hem een sigaar opsteken en hij ging zitten.
Evenmin als met de vis was het hun om voordeel te doen, maar om de goede zaak,
waarbij zij dan tegelijk pleizier beleefden. Om te hengelen moet je vroeg opstaan en
dikwijls bij avond nog op de been zijn, je moet buiten lopen, waar je van de frisse
lucht geniet, langs stille paden, op verboden terreinen, kortom, het is een leven in de
buitenlucht vol gezond avontuur, nog afgezien van het hengelen zelf. En daar raak
je aan gewoon, je wil het ook buiten het seizoen. Maar je moet fatsoenlijk blijven,
niet gaan smokkelen of kromme dingen uithalen uit winstbejag. Tegenwoordig moet
een elk eraan denken zich nuttig te maken en als je daar nog pleizier bij hebt, des te
beter. Om een voorbeeld te geven: vet is onontbeerlijk voor de gezondheid en onze
mensen krijgen er veel te weinig van. Laten we zeggen dat er in het hele land duizend
pond spek voorradig is. Daarvan gaat de helft via de kantoren naar het buitenland en
de andere helft trachten de opkopers in handen te krijgen, ook voor het buitenland.
En dat terwijl er zo veel mensen zijn die het nodig hebben, zieken en kinderen. Dat
mocht niet, daar wou Sint-Bavo voor zorgen, dat het niet in verkeerde handen kwam,
dat was plicht. Dat spek, of welke waar het ook was, moest bij de eigen mensen
komen, zonder winst welteverstaan. Het enige loon zou zijn het genot van het buiten
lopen langs de eenzame paden, het avontuur en
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de eer ook iets voor een ander te doen. Een paar van de collega's hadden er eerst niet
van willen horen, er was te veel risico aan verbonden want je kwam toch in strijd
met de overheid en die kon streng optreden. Met dat al, voor het geweten was het
een zuivere zaak en daarbij een aardige liefhebberij waar ze niemand kwaad en velen
goed mee deden. Alleen moesten de klanten opkomen als een van de leden van
Sint-Bavo een boete kreeg, alle klanten gezamenlijk.
Leentje stemde dadelijk toe bij te springen met de boeten, maar ik meende dat ik
het eerst eens mocht overwegen. Ik geloof dat Leen verblind was door dat
avontuurlijke, ze wou ook van alles weten, maar Groote keek haar aan met een wijs
lachje en gaf geen bescheid hoe en waar ze die levensmiddelen haalden.
Goed en wel, de Grootes brachten hun waren, bij Leen, bij Duifje en bij Dieuwertje,
en ook bij mijn zuster, van alles, ham en erwten, hazen of fazanten. Bij mij werd ook
weleens wat gebracht, hoewel niet dikwijls, en dat was dan door Groote met de baard.
Nu viel het me eens op dat deze Groote, wanneer hij kwam, hoe langer hoe stugger
was geworden, alsof hij me niet vertrouwde en eigenlijk met tegenzin kwam. Daarin
had ik me ook niet vergist, het werd me opgehelderd.
Op een avond dat we rustig samen zaten, hier in deze kamer, kregen we bezoek
van twee Gerrit Grootes, de een met de knevel, die van Leen zal ik maar zeggen, en
een andere, een nieuweling, maar hij kende mij wel, zei hij. Hij had net zulke ronde
onschuldige ogen, ze waren dan ook broers. Alleen had deze een kaal hoofd en hij
sprak heel zacht, heel bescheiden. De andere zei, toen ze hun besneeuwde duffelse
jassen hadden uitgedaan, dat ze openhartig met ons wilden praten, ze wisten dat ze
ons konden vertrouwen. Ze waren allebei politieagent, ze letten dus meer dan een
ander op de mensen en daarom wisten ze ook wie wij waren, de familie Molendam.
Nu had ik, in het begin al, ook het adres opgegeven van Antonia en bij haar hadden
ze ook vis en andere dingen gebracht. Maar een van de collega's, dat was die met de
rode baard, was erachter gekomen wie de man van Antonia was, dus daar moesten
ze niet leveren. Dat vonden deze twee, en ook de meesten van Sint-Bavo, onredelijk.
Als het erom te doen is iemand te helpen, zeiden ze, mag men geen onderscheid
maken, het is niet aan ons te straffen voor het kwaad dat er gedaan wordt, en als we
eisen dat het vertrouwde adressen
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zijn, dan bedoelen we daar alleen mee dat ze ons niet aangeven. Nu vonden deze
Grootes, die mijn man kenden, dat mijn aanbeveling een voldoende waarborg was
voor de betrouwbaarheid van mevrouw Meinigs en ze wilden aannemen dat het ook
voor mijnheer gold.
Toevallig kenden ze die goed, ze waren buurjongens geweest, ze hadden samen
schoolgegaan en ze wisten meer van hem dan ze zouden zeggen. Hier nam de broer
met het kale hoofd het woord. Ongelooflijk dat die man politieagent was, ofschoon
ik later gehoord heb dat er in Amsterdam meer zo zijn. Hij sprak kalm op een toon
of hij ons vooral niet verontrusten wilde.
Het is altijd goed dat we oprecht spreken, zei hij, de minste onoprechtheid leidt
tot misverstand en daar komen de beroerdigheden uit voort. Wij hebben Meinigs niet
van een goede kant leren kennen en wel zo dat we geen vertrouwen in hem kunnen
stellen. U moet ons begrijpen. Verschil in godsdienst, in overtuiging of in opvatting
van fatsoen kan je wel verdeeld houden in de omgang, maar het mag geen beletsel
zijn om een medeschepsel hulp te bieden. Als wij ons gelukkig voelen in ons geloof
mag dat voor u geen reden zijn ons de rug toe te draaien in ons gebrek. Als we een
arm beest zien dat pijn lijdt zullen we het helpen, dat spreekt vanzelf. Maar als het
een dolle is moet je voorzichtig zijn. Ik heb een jongen gekend die een dolle hond
wou helpen, het dier had zich in een donker hok verstopt en toen de jongen erin kroop
om hem een bak water te geven werd hij gebeten. Zulke voorbeelden heb ik ook
gehoord uit Artis, er zijn veel meer mensen die het hart op de goede plaats dragen
dan men soms zou denken. Maar je moet uitkijken hoe je het doet. Nu is Meinigs er
een van het slag waar je mee moet oppassen, daarin waren we het eens. Toen u ons
het adres had opgegeven zijn we nog eens gaan onderzoeken en er bleek dat mevrouw
Meinigs alle hulp verdient die er te geven is. We hebben de bewijzen dat Meinigs
ervan wist en het goedvond, trouwens, hij profiteerde er evenveel van als mevrouw.
En toch heeft hij ons in de val willen lokken. Mijn broer had al eerder in de gaten
dat Meinigs het oog op hem hield, een paar keer dat hij naar zijn huis ging had hij
gezien dat Meinigs in een portiek aan de overkant op de loer stond. Waarom dat
spioneren, zal u zeggen, als de man er zelf voordeel van had dat er van alles bij hem
thuis werd gebracht? Ach, mevrouw, het is soms moeilijk na te gaan waarom
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iemand het kwade wil, de mensen weten het meestal zelf niet eens. Nu maar, we
vonden dat we zekerheid moesten hebben, dus ging ik eens met hem praten. Al waren
we dan geen vrinden, we kenden mekaar van vroeger en ik kon dus vrijuit spreken.
Ik legde hem uit dat het in het belang van het hele land was als er zoveel mogelijk
levensmiddelen hier bleven, zijn vrouw zag er toch al zo slecht uit, hij kende ons
ook genoeg om te weten dat we het niet deden ten pleiziere van hem, maar we maakten
geen onderscheid. Hij was het met me eens, het was alles suikerzoet wat hij zei, en
zo besloten we dus ermee voort te gaan.
Maar nu komen we u vertellen dat we het adres van Meinigs van onze lijst moeten
schrappen. We hebben het wel zo gewild, hem net zo behandelen als een ander, maar
het gaat niet. Jammer voor zijn vrouw.
Zoals het hoort in een land van verdraagzaamheid hadden deze liefhebbers van
de hengelsport geen verschil willen maken voor andersdenkenden, hoewel ze in dit
geval toch reden hadden gehad zich afzijdig te houden. Dat ze in hun verregaande
verdraagzaamheid teleurgesteld werden, toont toch wel dat er iets bij ons niet deugt,
een scheur, een kloof, zo ernstig dat de meest goedwillende erbij wanhoopt.
Ze hadden het nog eens geprobeerd en ze waren erin gevlogen. Een week later
kwam deze Groote ons vertellen dat zijn broer gearresteerd was. Die was
binnengelaten, de meid had gezegd dat ze mevrouw zou waarschuwen, maar in plaats
van mevrouw kwam Meinigs met een andere man en die Groote werd weggebracht.
Hij zou wel veroordeeld worden en natuurlijk ook ontslagen. Steven kon niet begrijpen
dat de Grootes, toen ze eenmaal wisten dat er op ze geloerd werd, zo onverstandig
waren geweest toch hun waren bij Meinigs te brengen. Dat kan ik ook niet begrijpen,
antwoordde de zachtzinnige Groote, we deden net als die jongen in het hok met de
dolle hond, terwijl we toch goed wisten dat we op onze hoede moesten zijn. Er is
altijd een kans dat je het kwade vindt als je het goede zoekt, je moet het ervoor over
hebben. En wat nu de reden was? Eerst had Groote het toegeschreven aan een soort
van ijdelheid, het pleizier van Meinigs om zijn vroegere buurvrindjes zijn macht te
tonen. Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet, zei hij. Maar er was een andere
reden. Hij was erachter gekomen dat ik met Sint-Bavo in verbinding stond en hij had
al lang gewacht op een gelegenheid om
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een wrok te koelen, een wrok op Steven. Ik vond dit vergezocht, maar Groote bleef
erbij en hij had een billijk oordeel.
Gesina zeide dat het hiermee uit was, waarop haar neef zijn teleurstelling toonde
dat zij niet had gesproken van de slimme streken die de Sint-Bavomensen bedacht
hadden om te hengelen en koopwaar op te doen, van de gevaren waarin zij verkeerd
hadden, van de vervolgingen 's nachts door de weilanden en de duinen, waarbij
geschoten en gevochten werd. Sommigen bleven luisteren naar wat hij ervan vertelde.
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XII
Toen Duifje, die op Galenbrug haar kinderen naar bed had gebracht, die avond
binnenkwam zaten de anderen te wachten. Het spijt me dat ik laat ben, zeide ze. De
kinderen waren weer bang voor spoken en dan blijf ik altijd bij ze tot ze gerust zijn.
Zij was de derde dochter van burgemeester Willem Molendam, getrouwd met
Peter Waterkerk. Haar stem had dezelfde heldere klank als die van haar zuster
Dieuwertje, maar zij sprak langzaam, in gelijke tonen die, zonder nadruk of verheffing,
gedurig bedarend betoogden dat het niet anders zijn kon dan zoals zij zeide. Zij sprak
echter weinig. Bij de gesprekken zat zij met een glimlach en wanneer haar gevraagd
werd wat zij ervan dacht sloeg zij verbaasd de ogen op en antwoordde dat zij immers
niet overhaast een oordeel zou mogen zeggen. Leentje, die de oudste was van de drie
en die haar nog altijd zoals toen ze klein was plaagde met haar langzaamheid, zeide
ook van haar: Van Duifje kan je altijd zeker horen dat er geen kwaad bestaat, als je
maar wacht tot ze er de reden voor heeft gevonden. Maar ook wist men dat haar
zachtzinnigheid zich, behalve in woorden, toonde in daden waar men niet van hoorde.
De spoken doen veel kwaad, zeide zij, en toch zeggen wij grote mensen dat ze
niet bestaan. Of het nu spoken zijn in de betekenis van griezelige verschijningen in
witte gewaden uit het donker, zoals we die uit verhalen kennen maar die nooit iemand
gezien heeft, of van de schimmen die alleen in de gedachte leven, wat ze voortbrengen
is hetzelfde, de angst. En als men ze zo beschouwt, als gestalten van dreigend ongeluk
in de verbeelding, dan kent bijna iedereen meer spoken dan hij durft te zeggen. Ik
weet het niet, maar dikwijls als ik iemand aankijk en in zijn ogen iets schichtigs zie,
iets wantrouwends, krijg ik zo'n vermoeden dat er diep in zijn hart een vrees verborgen
ligt voor iets waar hij altijd voor op zijn hoede is. En dat wordt meest verzwegen.
De grote dingen waarover wij spreken, waarover boeken geschreven worden, zijn
de liefde en de deugden, maar van onze gebreken, en daarvan is de angst, die toch
in het hart van veel mensen

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

372
een grote plaats inneemt, een van de ergste, spreken wij niet, uit schaamte. De angst
of, als het minder erg is, de vrees, onbestemd en niet te noemen, voor ongeluk, hebben
we allemaal min of meer, ik wil wel bekennen dat ik er soms veel last van heb. Wij
bidden om van het kwaad verlost te worden omdat we er bang voor zijn en voelen
dat het ons voortdurend bedreigt. Er zijn gelovigen die schuw worden als zij de duivel
horen noemen. Misschien is de angst, de zwakke zenuwen, een erfenis van onze
verste voorouders, die God nog niet kenden en wanneer zij 's nachts in de donkere
grot gingen liggen dachten dat ze van niets dan kwade geesten omringd waren. Als
de angst een gebrek is, zoals de moed een deugd, dan zijn er meer gebrekkigen dan
we denken, meer die dit of dat niet durven, die opstaan bang voor de dag en naar bed
gaan bang voor de nacht, die een gefolterd leven leiden door vrees ze weten niet eens
waarvoor en nooit de moed om te leven krijgen. En ik ben hoe langer hoe meer gaan
geloven dat de vrees een machtige drijfveer is, wie weet, misschien even machtig
als de liefde of de moed, en dat men er de grond van veel ellende in kan zoeken.
Anderen hebben verteld van iemand die lelijke trekken had en lelijke dingen deed.
De meesten van ons hebben er meer zo van dezelfde soort van aangezicht gekend,
maar ze niet van deze kant bekeken en wat ze er nu over horen geeft hun misschien
meer begrip hoe ze ertoe kwamen en verzacht zo de schuld. Het is een triest verhaal
en het is ook niet alleen dat waar ik mee aankom, maar het voorbeeldig geduld van
een oude vrouw, een leven lang, om te dienen en bij te staan.
We kennen het verhaal van Griselde de verduldige, die van haar kinderen
gescheiden werd, daarna verstoten door haar man en in armoede gestort, alles om
haar op de proef te stellen, en die alles zonder zucht of klacht verdroeg, zonder vraag
waarom, een verhaal dat zeker bedacht is ten genoegen van tirannieke echtgenoten.
Mijn goede juffrouw verdroeg ook alles, tribulatie zonder einde, maar ze deed het
verstandig en om een goed doel te dienen.
Ze was de grootmoeder van Meinigs, misschien heeft iemand die hem gekend
heeft niet eens van haar bestaan gehoord. Een jaar of wat geleden werd ze mij
aanbevolen voor verstelwerk om in haar onderhoud te voorzien. Een stil mens, mager
en gebogen, dat liever niet van haar zorgen sprak, maar ze wist dat
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ik van haar kleinzoons had gehoord, ze wist dat er niet gunstig over die gesproken
werd en omdat ze toch zo graag wou dat we ze in een beter licht zouden zien kwam
ze erover te spreken. Van lieverlee werd ze vertrouwelijk en zo, bij stukjes en brokjes,
vertelde ze van haar hele leven wanneer ze verstelgoed terugbracht of wanneer ik
haar opzocht. Dat deed ik hoe langer hoe meer om haar de wandeling te sparen want
ze werd zwakjes en ze was zeventig jaar. Ze woonde op een smal grachtje in een
volksbuurt, op een kamer als commensaal.
In haar jonge jaren was ze dienstbode geweest, toen getrouwd met een kleermaker,
een van die werklui die van de patroon het goed mee naar huis krijgen en zo kon zij
daarbij helpen. Dat was maar goed ook, want zonder die hulp kwam het werk niet
klaar, maar ten leste deed zij alles, zij werkte de halve nacht. Met die man begon de
lijdensweg. Hij was altijd zwak geweest, zei ze, van gezondheid zowel als van
karakter. Na een uurtje werk kon ze aan hem zien dat het hem te veel werd, dan nam
zij het van hem over en hij ging uit wandelen. En al mocht er dan al iets van luiheid
bij zijn, zoals de buren zeiden, de luiheid kwam toch ook uit zwakheid voort. Zij was
flink. Voor drie kinderen had ze te zorgen, waarvan de oudste twee gedurig sukkelden,
en bovendien deed ze al het naaiwerk. Ja, alles, want hij deed eindelijk niets meer.
Het was aandoenlijk te horen hoe ze dat verontschuldigde. Hij kon niet, de stakkerd.
Hij klaagde zichzelf aan, dat hij lui was, maar dat hij het niet helpen kon, al wilde
hij ook anders. Bij al wat hij deed moest hij aan zijn gezondheid denken en hij kreeg
ideeën die hem nooit met rust lieten, dat hij verongelijkt werd door iedereen, dat hij
voor het ongeluk geboren was. 's Morgens talmde hij soms zo lang voor hij uitging
om nieuw goed te halen dat zij hem moest aanzetten. Hij zei dat de patroon het hem
toch niet gunde en hem zou afschepen met minder werk, de patroon had iets tegen
hem, dacht hij, en behandelde hem slecht. Maar dat was inbeelding, dan moest zij
met hem praten, dat hij zich vergiste, maar hoe meer zij praatte hoe koppiger hij
werd, hoe meer hij van verongelijking sprak, dingen die hij maar verzon, dat begreep
zij wel. Hij bekende haar eens dat hij niet wist wat hij had, telkens als hij naar de
patroon ging was er een stem die hem waarschuwde het niet te doen, niet binnen te
gaan, en dan keerde hij maar met lege handen terug. Het waren de zenuwen. Daarom
ging zij voortaan zelf naar de winkel. Waar-
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van hij die inbeelding had, waarom hij van alles verzon, dat was haar het raadsel.
Dat kon niet alleen van de luiheid komen, want het werk deed zij toch. En niet alleen
voor de patroon kreeg hij die schuwheid, ook voor mensen die altijd gewoon en
vrindelijk tegen hem waren, familie en kennissen, waar hij dan opeens een tegenzin
van had. Hij verdacht ze van gemene bedoelingen tegen hem en als zij het tegensprak
en hem wou overtuigen werd het nog erger, dan kwam hij met nog meer aan, hij
verbood haar zelfs bij haar broer aan huis te komen, alleen maar omdat hij zich in
het hoofd had gezet dat die broer ongunstig over hem dacht. Dat werd een manie,
een bezetenheid, en voor haar was het praten en praten, maar tevergeefs. Ja, hij keerde
zich tegen haarzelf en beschuldigde haar dat ze samenspande. Het leven werd haar
een dagelijkse strijd tegen zijn inbeelding, zijn vrees dat iedereen hem als te klein
beschouwde en te kort deed. En het was niet meer met woorden van overtuiging dat
ze die strijd voerde, maar met alles wat ze bedenken kon om zijn lichtgeraaktheid te
sparen, zijn achterdocht te voorkomen en hem wat moed te geven. Dat werd haar
voornaamste gedachte van dat ze opstond totdat ze naar bed ging. Haar man werd
door angsten vervolgd, hij was geworden wat men nu een patiënt zou noemen, bang
voor alles en overal bedreiging ziende. Zoals je met een zieke omgaat, zei ze, zo
moest ik hem behandelen, in alles toegeven, in alles sparen en met hem meepraten.
Vroeger had hij geen drank aangeraakt, nu dronk hij, wel niet veel, maar hij kon
weinig verdragen, met één glaasje al werd hij stil en melancholiek, of hij zat te
mokken dat het hem altijd tegen was gegaan, dat hij nooit vooruitkwam zoals de
kennissen.
Hij stierf en zij mocht het werk voortzetten. Een geschiedenis van een zorgelijk
leven, wel niet erger dan menig ander te verduren heeft, maar voor haar scheen het
zonder einde.
Twee van de kinderen had ze vroeg verloren, de jongste groeide sterk op. Maar,
het was al vroeg te zien, de geestelijke zwakheid van haar man had hem aangestoken.
Misschien had ze hem te veel verwend, maar het was haar enige. Het begon met
ontevredenheid, hij wilde het altijd anders en beter hebben en huilen als hij het niet
zo kreeg. Dan, wat groter, werd het mokken in stilte of de schuld van alles geven
aan moeder of vader, het meest aan moeder. Dan streken uithalen om zijn zin te
krijgen en als hij gesnapt werd en straf opliep werd het wrok en met zichzelf
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opgesloten. Toen Simon twaalf was scheen het dat hij zijn hulp alleen van haar
verwachtte, hij werd vertrouwelijk zodat zij meer kon zien wat er in hem omging.
In de grond hetzelfde als met zijn vader. Hij had een bangelijke natuur, hij zag op
tegen jongens die beter in de kleding zaten of die makkelijker leerden, hij kreeg het
gevoel dat ze op hem neerzagen en hij durfde niet met anderen meedoen. Zij gaf hem
meer dan ze kon missen, ze bedacht van alles om te voorkomen dat hij zich de dingen
anders voorstelde dan ze waren, van alles om hem moed in te spreken, ze zocht zelf
de vrindjes voor hem op en ze ging met hem uit bij de kennissen om hem te wennen
aan de mensen. In het begin scheen het te lukken, maar toen hij op de leeftijd kwam
dat een jongen zelfstandig wordt sloot hij zich weer op in zichzelf en hij kreeg het
ontevreden gezicht van vroeger terug. Ze moest toen maar uit zijn gedrag en uit zijn
uitlatingen opmaken wat er in hem omging en ze merkte dat het hetzelfde was als
vroeger met haar man, gebrek aan vertrouwen, vrees, argwaan, dat gevoel van nergens
voor te deugen en niets te kunnen, van minder dan anderen te zijn. Hijzelf gaf daar
de schuld van aan hun arme omstandigheden en bijgevolg ook weer aan haar. De
jongen verviel van het ene uiterste in het andere. Soms zat hij wekenlang thuis,
zogenaamd omdat hij zich met zijn versleten pak niet wou vertonen, maar in waarheid
omdat hij schuw was iemand te ontmoeten. Iedereen heeft wat tegen me, zei hij maar
met een gezicht als een geslagen hond, iedereen kijkt me weg. Hij durfde naar geen
baas te gaan om werk te zoeken en als hij ging keerde hij onverrichter zake terug,
maar ze hoorde dan dat hij om de werkplaats had gedraaid en niet binnen was gegaan.
En zij moest hem weer moed inspreken, honderd uit praten dat hij niet bang hoefde
te zijn. Dan had hij weer een tijd dat hij wel uitging, maar het was verkeerde omgang.
Gelukkig leerde hij toen een fatsoenlijk meisje kennen, die haar bondgenoot werd
om hem tot steun te zijn. Met bijstand van haar familie begonnen ze een zaakje en
de eerste jaren ging alles goed. Zij was bij ze in huis komen wonen. Maar van lieverlee
verviel hij weer in de oude schuwheid, erger dan vroeger. Van alle mensen die hij
ontmoette dacht hij dat ze hem kwaad wilden, hij piekerde maar wat het zijn kon dat
ze tegen hem hadden of wat ze in het schild voerden. Hij werd zwartgallig en
prikkelbaar, hij schold op alles en omdat zijn vrouw haar bezigheid had met het huis
en de zaak was zij
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het, zijn moeder, bij wie hij zich heel de dag beklaagde. Hij was pas in de veertig
toen hij niet meer uitging, hij zei zelf dat hij zich buitenshuis niet op zijn gemak
voelde, maar de reden wist hij niet. Met alles aarzelde hij en een besluit durfde hij
nooit te nemen. Het eindigde ermee dat hij haar van alles de schuld gaf, dat zij hem
zo gemaakt had, juist omdat ze hem altijd moed insprak, alsof hij niet zelfstandig
was, zei hij. Praten, praten, ze was er moe van, maar ze moest wel om hem van die
ideeën af te helpen. Toen verweet hij haar nog dat zij zijn kwade geest was, dat door
haar altijd alles met hem verkeerd was gegaan. En op een dag het hij haar door zijn
vrouw zeggen dat ze het huis uit moest. Van die tijd af zag ze hem haast niet meer,
hoe het ging hoorde ze van de kinderen.
Daarmee zou er een einde geweest zijn aan de beproevingen die haar leven vervuld
hadden als ze niet voortgezet werden door de derde generatie. De meisjes zag ze
zelden, die waren ook gewoon, maar de jongens, de een na de ander, maakten haar
tot hun vertrouwde in hun moeilijkheden, die precies dezelfde waren. Eerst de oudste,
Balthasar, die haar bekende dat hij, op zijn veertiende jaar nog, bang was alleen,
bang in donker. Bang dat hij het schoolwerk niet kon, bang om uitgelachen te worden,
ja, vooral dat. Hij wist dat hij achter was bij zijn vrinden, dat ze hem onnozel vonden
en dom, dat hij nooit mee durfde te doen. Hij was anders sterk genoeg, flink van
uiterlijk, maar hij miste het zelfvertrouwen. Maar slim was hij wel. Toen ontdekte
ze dat hij achterbaks werd en streken kreeg. Weer was het van alles bedenken om
hem die vrees uit het hoofd te praten en hem voor die streken te behoeden, eindeloos
telkens weer hetzelfde zeggen, en toen hij niet meer bij haar kwam zocht zij hem op,
ze wachtte hem bij de school en ze deed haar best zijn vertrouwen terug te winnen.
Ach, zei ze, het is zo'n stakkerd, dat begrijpt niemand. Weet u wel dat hij op zijn
twintigste jaar nog voor hij ergens aanbelde bij zichzelf een spreuk opzei, dat het
goed mocht gaan, zo iets als een gebed? Ach, misschien doet hij verkeerde dingen,
dat moest ervan komen met zo'n vreesachtig karakter, maar hij is in de grond niet
slecht, als men hem maar beter kende. En zo nog met de tweede kleinzoon,
ongelooflijke staaltjes van kinderachtige angst.
Ja, als men hem maar beter kende, dat moest eigenlijk het slotwoord zijn van alle
oordeel over mensen. Maar wie heeft
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geduld genoeg om te trachten alles te begrijpen, vooral wanneer de sympathie
ontbreekt? Hoeveel leed was er niet geleden, van vader op zoon, door een onmacht,
een angst waar alleen een psychiater de verklaring van zou weten? En hoeveel leed
was er niet gedragen bij het trachten om hulp te geven, een leven lang? Want ook
het geduld is op leed gebouwd. Dat was mijn oude juffrouw aan te zien, met haar
grote roodgerande ogen achter de brilleglazen en haar afgewerkte handen vol
rimpeltjes, die ze zo aandoenlijk op kon houden in een gebaar van: ik heb alles
gedaan.
Dadelijk toen zij zweeg verhief haar zuster Leentje de stem, die al een poos met
bewegingen van onrustigheid had gezeten: 't Is goed, dat je van de sympathie
gesproken hebt, want die heeft je oude juffrouw, ondanks al haar goedigheid, niet
voor haar man, zoon en kleinzoon bij me kunnen wekken. Wat ze haar aangedaan
hebben, daar mogen de zwakke zenuwen een reden voor zijn, een verontschuldiging
geven ze niet. Een ferme hand was beter geweest dan al het geduld. Voor al de
verschrikkelijkheden die er hier gepleegd zijn zoeken we ook geen verontschuldiging
in de onverantwoordelijkheid van de misdadigers.
En wat dat geduld betreft, viel onmiddellijk Judith Eikeboom in, er is in deze tijd
onnoemelijk veel meer gedragen, in verslagenheid en in gelatenheid, zo veel dat wij,
die het gezien hebben, geen verontschuldiging en vrijspraak vragen voor degenen
die het op hun geweten hebben, maar een gerechte straf.
Vele stemmen rezen er opeens verward dooreen, waaruit wel geen mening verstaan
kon worden maar toch duidelijk bleek dat de gemoederen van de meesten nog te vol
waren van de gebeurtenissen om de waarde te beseffen van een eentonig en armzalig
voorbeeld van geduld. Alleen de dominee zat stil voor zich te staren.
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Bijna de helft van het gezelschap was afwezig en in de veranda, waar op het glas der
open vensters de hemel en het onbewogen groen gespiegeld lagen, zat geen enkel
kind. Het was ook een dag zoals er zelden een voorkomt in het jaar, de lente overvol
gezwollen van het geluk der natuur en al wat bloeien wilde in verwachting van zijn
ogenblik. De hemel was bewaasd van een wit dek waar een tinteling doordrong,
glanzend op het blad der kastanjebomen, de lucht, stil en vochtig, geurde van het
reukgras en overal door de tuin en achter het nieuwe groen klonken zoet de geluidjes
van kleine vogels. Dieuwertje noemde het een lenteweer zoals alleen Holland het
geven kon, of men wakker was geworden uit een droom, zei ze, en er de zaligheid
nog van voelde.
Het was de beurt van haar zuster Leentje, maar zij kwam niet. De jonge Dirk had
haar gezien met haar kinderen gezeten aan het weitje waar het ooievaarsnest stond,
zij had gezegd dat zij naar kwartelkoningen luisterde en hij vroeg of hij haar zou
gaan halen. Dat hoeft niet, laat haar maar, zei Christiaan Winter. Hij wilde wel voor
haar invallen want, al was hij gedurende de jaren van de oorlog niet in het land
geweest, hij kon er toch iets van vertellen uit de tweede hand.
En dat is van de matigheid, dat is iets dat ik onlangs pas heb moeten leren. Niet
dat ik het niet altijd geweten heb, maar er zijn toch, behalve bij drank en eten, nog
andere dingen waar je zonder eraan te denken de maat niet bij houdt. We hebben een
hekel aan de Farizeeën onder andere omdat ze zich voor beter dan anderen houden
en als we onszelf eens in de ogen kijken zien we dat er wat dat betreft ook iets van
de Farizeeër in ons steekt. Tenminste zo ging het mij. Ik ben strikt opgevoed, bij ons
thuis was alles wat niet tot onze kerk hoorde uit den boze. Vooral roomsen, of papen
zoals we ze noemden, dat was het ergste, daar kon je niet mee omgaan. De streken
van ons land waar bijna niets dan papen woonden, Brabant, Limburg, die hoorden
voor je gevoel niet eens tot ons land, je beschouwde zulke mensen ook niet als
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echte Nederlanders. Dat is nu ook een soort onmatigheid, de overschatting van je
eigen mensen en de minachting van andere. Ik had dat zo sterk dat ik van het Zuiden
niets moest hebben, ik ben er ook nooit geweest, en als ik een enkele keer eens een
Brabander aan boord had vertrouwde ik de man nooit. Daarin ben ik op mijn plaats
gezet door een loods, een man die een nog ergere hekel aan ze gehad had dan ik, een
papenvreter noemde hij zichzelf, en die nu met een warm hart voor ze opkwam.
Ik had eens een reis gedaan met twee roomsen aan boord, je kon niet altijd krijgen
wat je wou. Het waren broers, de een koksmaat, de ander stoker. Er viel niets op ze
te zeggen, ze deden alles zoals het moest, ze gedroegen zich netjes en de ene, de
stoker, werkte voor twee. Ik had ze in het oog gehouden. Toen ik in Cardiff binnenliep
kwam er een oude kennis aan boord, Nederdijk heette hij, een loods die me menigmaal
in IJmuiden binnen had gebracht, het was een verrassing hem daar te zien want ik
dacht dat hij in Holland zat. Wat me nog meer verraste was dat hij regelrecht op die
kok en die stoker toestapte en ze hartelijk begroette, of ze oude vrienden waren. Toen
ik daarna met hem alleen zat kreeg ik zijn verhaal te horen, dat ik zo goed mogelijk
zal navertellen, maar het is uit de tweede hand zoals ik al zei.
De loods hield het niet uit in het land, hij moest en hij zou eruit, hij had al tweemaal
een poging gedaan, maar het was telkens mislukt. We hebben krasse staaltjes gehoord
van Engelandvaarders die nooit de moed opgaven, maar met vaderlandse koppigheid,
je kan ook zeggen met onwrikbaar geloof, telkens en telkens weer wat onmogelijk
scheen aandurfden om toch maar iets voor het land te mogen doen, we hebben gehoord
van mensen die dwars door de vijand heen van Friesland naar Portugal kwamen, per
kar, te voet, op iedere manier. God weet hoeveel er onderweg zijn verongelukt, waar
we nooit van zullen horen. Nederdijk was er ook zo een die het nooit op zou geven
en het probeerde tot hij slaagde. Hij had het in zijn hoofd gezet dat het hem van de
Belgische kust wel lukken zou, als het moest in een jol met nog een man. Met een
jol op de Noordzee, je moet het niet wagen, maar een loods is het toevertrouwd. En
het lukte hem, hij zat nu daar met werk aan de wal. Hij was er gekomen met die twee
mannen die ik aan boord had, het was een hachelijke overtocht geweest, maar daar
praten we nu niet over.
Toen hij van IJmuiden was gegaan had hij zich voor de eerste
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nacht geborgen in een logement in een dorp aan de grens van Brabant, dat was nodig
om poolshoogte te nemen hoe hij die grens over moest. Een papenvreter, zoals hijzelf
zei, midden onder de papen, hij vond het al raar dat ze hem als protestant gewoon
aankeken, ze waren zelfs buitengewoon vrindelijk en hulpvaardig toen ze hoorden
wat hij wou. 's Avonds in de gelagkamer had hij er een stuk of twintig om hem heen,
hij dacht dat de burgemeester zelf erbij was, allemaal pratende dat ze hem de grens
wel over zouden krijgen en hoe hij dan verder moest, luidkeels, dat iedereen het
horen kon, ook de wachtmeester van de marechaussee die erbij zat en hem almaar
toeknikte. Ze trakteerden hem op zo veel bier dat hij bedanken moest, de vrouw van
de kastelein bracht hem voor bedtijd nog een boterham, dikgesmeerd.
Het was nog niet helemaal daglicht toen hij wakker werd door woedend geraas
buiten, terwijl er ook in huis iets aan de hand scheen te zijn, hij hoorde met stoelen
en tafels schommelen en verward geschreeuw. Toen hij opstond en door het venster
keek zag hij op het pleintje voor de kerk een troep die aan het vechten was, of liever
een troep die bezig was enige kerels in hun midden af te ranselen onder geschreeuw
van: verraders, spionnen. Natuurlijk moest hij erbij zijn en toen hij beneden kwam
hoorde hij van de kastelein, die op de stoep stond te kijken, dat mannen van het dorp
slaags waren geraakt met mannen uit een ander dorp, waar een zekere partij enige
aanhangers had. Niet veel, zei de kastelein, we hebben er hier minder last van dan
in het Noorden. Dat vond de loods sympathiek, al was het niet prettig te horen dat
ze hier meer zuiver op de graat waren. Intussen ging het ranselen buiten lustig voort.
Tot er opeens wat kalmte intrad toen van de overkant mijnheer pastoor met een
kapelaan aan kwam wandelen, dat bedaarde de gemoederen en het vechten minderde
zienderogen. Nu zal je zien, zei de kastelein, hoe mijnheer pastoor ze tot rede brengt,
en hij ging naar binnen waar in de gelagkamer intussen een lange tafel gedekt was,
met kopjes en al. Want het was niet de eerste keer dat zo iets voorviel, ze kenden het
al in het dorp en de kastelein maakte er een soort feestelijke gelegenheid van, met
ontbijt voor de gasten, een soort van afscheidsfuif. De voornaamste vechtersbazen
kwamen binnen, allemaal kerels die een geweldige keel konden opzetten, maar koest
werden zodra ze in de zaal waren. Een paar brachten
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er twee van de gasten aan, die er nogal verfomfaaid uitzagen, de anderen hadden het
hazepad kunnen kiezen. Twee is genoeg voor vandaag, zei de kastelein. Ze gingen
aan de tafel zitten terwijl ze twee plaatsen, die aan het hoofd, openlieten. Die waren
voor pastoor en kapelaan bestemd, die nu het laatst binnenkwamen, gemoedelijk de
handen wrijvend, eerbiedig met goedemorgen begroet. Toen ze zaten mochten de
twee gevangenen ook gaan zitten, Jan en Eugenius heetten ze, een mooie naam voor
zo'n zware kerel. Er werden grappen gemaakt, onder het genot van koffie en
boterhammen, alles ging gemoedelijk en rustig, alsof er geen smetje aan de lucht
was geweest. De loods, die er nooit een zo nabij had gezien, zat op zijn gemak de
pastoor te bekijken, en die viel hem mee, zei hij, een vriendelijke oude heer, maar
met strenge, doordringende ogen. Nadat ze een poos gebabbeld hadden hield de
kapelaan de vinger op de mond, dat iedereen zwijgen moest en de pastoor begon te
spreken.
Het is niet prettig te zien, zei hij, dat jullie alweer overhaast tot eigenmachtige
handelingen zijn overgegaan en je vergrepen hebben aan de mannen, die onze buren
zijn en die, zoals je zien zult, het zo kwaad niet menen. Als jullie wilden waren uit
de donkere holen van Afrika zou dat te begrijpen zijn, maar jullie zijn beschaafde
mensen, gezegend dat je wonen mag in een land van verlichting, kinderen van
beschaafde ouders, van wie jullie de goede manieren geleerd hebben. En vechten,
dat doet geen fatsoenlijk mens, we weten het al lang. We leven in een verlichte tijd
waarin allen, die een gezond verstand hebben, weten dat we met strijd, met de vuisten,
met de wapens, geen zier vooruitkomen. Het enige wat je ermee bereikt is dat degeen,
die de hardste knokkels heeft of de langste stok, de ander op de grond kan smijten,
en als die ander dan opstaat kan hij een paar gezellen gaan halen en het vechten
begint opnieuw, er worden weer nieuwe builen geslagen, en wie ze krijgt die voelt
weer dat hij zich wreken moet en hij wacht tot het weer zijn beurt is om te slaan. En
zo gaan we door, zonder einde. Wat heb je eraan? Als Eugenius een blauw oog
oploopt zal hij toegeven dat er iemand sterker was dan hij, maar niet dat hij ongelijk
had. En waarom vechten jullie eigenlijk? Om aan te tonen dat jullie de deugd bezitten?
Het is een grote verdienste om als je deugdzaam geschapen bent ook deugdzaam te
blijven, dat is waar, maar je mag er je niet op verheffen tegenover anderen die het
niet gebleven
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zijn. Behoudt de matigheid, denkt eraan, zonder de matigheid verandert je deugd in
ondeugd. Om aan te tonen wie er gelijk heeft, daar hebben we in ons beschaafd land
betere middelen voor, die zijn jullie allemaal bekend. We gaan naar de burgemeester
of naar de pastoor, als het moet naar de rechter, daar wordt het voor en het tegen van
de zaak voor ons onderzocht en afgewogen, en elk krijgt zijn verdienste, hetzij loon,
hetzij straf. Maar erom vechten, dat doen de stomme dieren, katten en honden, geen
mens met verstand. Met vechten lijden jullie ook zelf schade, je loopt net zo goed
klappen op, denk maar aan Laurens die er zijn oog mee verloor en zo een gebrekkige
werd. En als ieder van jullie zich bekijkt zal hij gewaarworden dat er heel wat kleren
gescheurd zijn, waar de vrouw weer onnodig werk aan heeft om op te knappen.
Aan de andere kant, afgezien van het verkeerde van vechten, waarover we het
eens zijn, moet ik zeggen dat ik dankbaar ben hierdoor de gelegenheid te hebben Jan
en Eugenius in ons midden te zien. Nu kunnen we een woordje samen praten. Ze
mogen vrij en zonder vrees vertellen wat ze tegen ons te klagen hebben, waarom ze
bij ons in het dorp komen rondsluipen en alles van onze mensen gaan verklikken.
Hoe er bij ons brave mensen, die in een ander land hun plicht willen gaan doen, over
de grens geholpen worden. Hoe bij ons eetwaren verstopt en weggebracht worden
om te voorkomen dat ze in slechte handen vallen. Ze mogen zeggen waarom ze dus
knechtje spelen van slechte bazen en onze mensen benadelen. Waarom, Jan? waarom,
Eugenius? Geen antwoord, maar het is duidelijk genoeg. Omdat jullie zo dom geweest
zijn je niet te houden aan wat je geleerd was, omdat jullie daardoor zijn afgedwaald
en toen natuurlijk verkeerde dingen moesten doen, omdat jullie je aangesloten hebben
bij een partij. En wat voor een partij. Jullie kunnen niet eens zeggen wat het is. Maar
ik mag niet al te streng met jullie zijn, je hebt ook gehoord dat ik de klappen, waarop
je hier onthaald bent, afkeur. Neen, helemaal niet streng, want jullie kunnen wel
beter als je maar eerst goed inziet wat je plichten zijn. Jullie zijn niets minder dan
onze mannen. Allemaal hebben we het geloof gekregen, maar de een heeft het zuinig
bewaard en de ander heeft er slordig mee omgegaan, zodat de een het nog
ongeschonden heeft en er rijk mee is en de ander er nog maar een schijntje van over
heeft en tot de allerarmsten zou gaan behoren als we hem niet te
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hulp kwamen en hem wat steunden om zijn geloof terug te winnen. Bij die partij,
dat is je genoeg uitgelegd, kom je bij het kwaad, bij ontrouw, bij leugen, bij hebzucht,
bij bedrog, bij verraad, bij alles waar je altijd tegen gewaarschuwd bent, en als je
daar eenmaal toe vervalt, en je niet bedenkt zolang het nog tijd is, je weet wat je
daarna te wachten staat. Verfoeiing en schande bij je familie en je vrienden, en dat
is nog lang het ergste niet. Maar jullie zullen je wel bedenken, daar ben je verstandig
genoeg voor. Kijk, de mannen hier zullen niet hovaardig zijn omdat ze meer geloof
hebben, wat dat betreft zijn allen toch gelijk voor God, maar jullie mogen niet stokstijf
volharden in hetgeen waar je klein geloof je toe voeren zal.
Daar voor je hebben jullie een schoon voorbeeld, die man met de baard die daar
zit, een vreemde onder ons die ons zo mooi van pas is gezonden. Hij gelooft niet
zoals wij aan God omdat hij het anders geleerd heeft, maar hij wil God en alles wat
een mens heilig is dienen zo goed als hij maar kan. Hij is bereid daarvoor alles op
te offeren, het gemakkelijk leven thuis bij vrouw en kind, zijn veiligheid, als het
moet zijn leven. Ja, loods Nederdijk, we hebben er allen gisteravond van gehoord.
Het land waar je moeder je ter wereld bracht en waar je vader voor je werkte, waar
allen die je het dierbaarst zijn wonen, dat land wil je gaan helpen redden uit de nood.
Het onrecht dat je koningin is aangedaan, waar we allen onder lijden, je vrienden
zowel als de onbekende landgenoten, dat wil je goed gaan maken. Dat is naar het
voorbeeld van de helden en de heiligen. Er is niemand in de wereld die dat niet mooi
vindt, er is niemand die dat niet bewondert en je met hart en ziel het allerbeste
toewenst. En dat de hoge zegen op je rusten zal, daar zijn we zeker van.
Kijk nu, Jan en Eugenius, het verschil tussen jullie en die man. Hij die voor het
edele wil werken en jullie die dat tegen willen gaan. Kom, jullie begrijpen toch wel
zonder dat ik het zeg wie aan de goede zijde staat. Wat mij verwondert is dat jullie
niet dadelijk besloten hebben en zeggen: wat die man doet, dat is recht, dat doen wij
ook. Je hoeft niet de wapens op te nemen, dat zou even goed zijn als het is om je
land te redden, maar we verwachten het niet van je. Maar er is groot werk te doen,
werk mooier dan hier rond te sluipen, wild te stropen en brave mensen, buren van je
in verdacht te brengen. Jullie weten wat je plicht is.
En toen hij opstond kwam hij op Nederdijk toe en gaf hem de
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hand. De loods had niet gedacht dat hij ooit een pastoor de hand zou geven. Maar,
zei hij, hij voelde het als een eer, hij was onder de indruk van de rechtschapen
woorden, van de vaderlijke gemoedelijkheid, de eerlijkheid en de gematigdheid
waarmee hij ieder zijn deel had gegeven.
Die dag was niet alleen de loods, ook Jan en Eugenius waren de eregasten in het
logement, waar ze van alles kregen, het beste eten en drinken, meer dan ze op konden,
kleren, tabak, zelfs vreemd geld voor de reis, en aanbevelingen voor anderen die al
vertrokken waren. En bij donker werden ze met zijn drieën de grens overgebracht.
Ze kwamen in Engeland en zo kreeg ik die twee Brabanders aan boord.
Wat die pastoor gezegd had, zijn uitspraken, stemde mij tot nadenken. Ik herinnerde
me wel in de bijbel van de matigheid gelezen te hebben, maar wat het precies was
wist ik niet meer. Dus ging ik zoeken. Het mooiste wat ik vond was in de tweede
brief van de apostel Petrus, die zegt: Voeg bij het geloof deugd, en bij de deugd
kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid. De matigheid
die ik ervan leerde is dat we niet moeten denken dat wij alleen de goede christenen
zijn. En dat ze in het Zuiden geen goede Nederlanders zijn, dat weet ik nu wel beter.
Zodra hij gedaan had vroeg Dieuwertje of zij nog een klein verhaaltje mocht
vertellen waar zij aan gedacht had, ze wist niet meer waar ze het gelezen had. Dat is
het mooiste voorbeeld van de matigheid, zei ze.
Op een avond zat aartsvader Abraham aan de deur van zijn tent, volgens zijn
gewoonte uitziende naar de vreemdeling die gastvrijheid nodig mocht hebben, toen
hij een oude man zag naderen, een man van honderd jaar, gebogen, langzaam,
steunende op zijn stok. Abraham bracht hem dadelijk in de tent, waste zijn gezicht
en zijn voeten terwijl Sara het brood en de beker klaarzette. Die oude man had honger
en at gretig. Maar Abraham was verbaasd dat hij niet eerst de handen gevouwen had
en gebeden en hij vroeg: Waarom bid je God niet? Ik geloof niet aan die God van
jullie, antwoordde de man, ik geloof alleen aan het vuur. Dat maakte Abraham zo
kwaad dat hij hem bij de arm pakte en de tent uit zette. En dadelijk daarop verscheen
God hem. Abraham, wat heb je gedaan? vroeg hij. Ik heb die man weggezonden
omdat hij u niet eert, antwoordde de aartsvader.
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En God sprak: Ik heb die man al honderd jaar geduld al heeft hij mij nooit eer gegeven.
Kan jij hem niet één nacht dulden terwijl hij je niet eens te kort gedaan heeft? Toen
ging Abraham die man achterna en bracht hem terug in de tent. Laten we allen zo
doen, ook tegen mensen die God niet eren.
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XIV
Met vlugge pasjes kwam Leentje binnengetreden, kort, ferm van gestalte, in het
blauw strak gekleed, het hoofd met de bruinrode kuif uitdagend opgeheven, het
sproetig aangezicht met heldere lach en blos. Zij was de oudste dochter van
burgemeester Molendam, altijd doende, altijd haastig, een die niet op haar mondje
gevallen was, zoals het heette, omdat zij recht voor haar mening uitkwam. Zij sprak
al voor zij zat.
Het had mij niet gevraagd moeten worden iets te vertellen, want het ligt niet in
mijn aard, ik kan het niet. En eerlijk gezegd vind ik het ook de goede gaven verkwisten
zo'n mooie zondagmiddag met praten door te brengen. Wat geweest is, we doen beter
de schade te herstellen dan erover te praten. Maar als het moet, dat ik ook mijn
woordje doe, vooruit dan. Alleen zal ik niet kunnen spreken van een enkel geval, ik
heb het liever over het algemene, het grote geval dat er hier zo veel moed getoond
is. De moed, dat is het mooiste wat ik ken van de mensen, dat is de kern van het hele
leven, en ik heb er veel van gezien. Ja, velen en nog eens velen waren er, meer dan
wij ooit zullen weten, die moedig handelden en bereikten wat zij wilden. Het is waar,
voor sommigen was het doel, waarvoor zij zich blootstelden aan levensgevaar, enkel
de veiligheid voor zichzelf of het gezin, maar verreweg de meesten stelden zonder
aan zichzelf te denken al hun krachten in dienst van anderen of van een idee, en het
was merkwaardig te zien, wanneer je van de gevallen hoorde, dat hoe meer ze zich
inspanden om te redden of te helpen, hoe meer gevaar ze konden trotseren, tot het
roekeloze toe.
Vroeger zou je niet gedacht hebben dat er zo veel moed in de mensen stak. We
leefden rustig en secuur, er was geen aanleiding het te tonen, behalve dan als het
eens voorkwam bij een watersnood of een zeeramp. De gelegenheden waren zeldzaam.
Wanneer een man in de gracht sprong om een ander te redden werd het in de krant
vermeld, alsof de moed een deugd was die haast niet voorkwam. Maar hij was er
wel, meer dan getoond werd,
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meer dan wij wisten. Natuurlijk bestond er die onontbeerlijke moed, die een ieder is
ingeboren, om de smarten van het leven te aanvaarden. Als je denkt aan de wrede
ontgoochelingen die de mensen dikwijls ondervinden, de tegenspoed en het ongeluk,
de gebreken, de ondragelijke pijnen, het onrecht en de beledigingen, de vernietigende
slagen waarbij een hart gebroken wordt, al de beproevingen geërfd van de eerste
mens, dan moet je wel overtuigd zijn dat het de moed is die ze de kracht geeft het
leven aan te zien en te blijven dulden. Maar dat is de gewone moed om te bestaan,
waarvan het kleinste beestje evenveel heeft als de man met groot verstand. Je ziet
weleens een mier die een insekt aanpakt tienmaal groter dan hijzelf omdat er thuis
te eten moet zijn. Dat is de instinctmatige moed die we allen hebben.
Ik praat ook niet van de redeloze moed waar je je hart bij vasthoudt, van jongens
die in de dakgoot spelen, net als Michieltje in de toren van Vlissingen, van baldadige
jongelui die stoeien op de beijzelde straatstenen aan het kantje van het water, die
kennen het gevaar niet. Ook niet van de gewoontemoed, van brandweermannen,
glazenwassers, loodsen op zee, oppassers in Artis, werklui in kruitfabrieken of bij
machines, die zijn met de gevaren zo vertrouwd dat ze het niet meer beseffen. Gevaar
is het toch wel waar ze mee verkeren, al is het dan met afgestompt begrip. Dat zijn
allemaal voorbeelden van moed die we dagelijks voor ons hebben en waar we niet
eens meer op letten.
Maar in de grote tijd die over ons kwam werd de waardige moed openbaar. Daarom
zagen we ook zo duidelijk de kleinheid van de twijfelaars, de zelfzoekers, de halven,
de lauwen, de verachtelijken, de lafaards. Ik hoef geen namen te noemen, we kennen
allemaal de namen waarbij een gejoel van afschuw opgaat, de namen van het afval
onder ons die, toen het grootste gevaar dat wij ooit te doorstaan hadden ons overviel,
liever dan te vechten voor ons allen en wat ons behoort, zich overgaven aan een
vijand die overmachtig scheen. Overgeven, ik bedoel niet met de wapens, daar waren
we allen toe gedwongen, maar die deden het met het geweten en met de ziel. Er zijn
veel redenen voor genoemd, ontevredenheid, eigenbelang en zo meer, maar de
schandelijkste reden was de lafhartigheid. Laten wij daar niet over spreken, we hebben
gezien wat waardeloos of bedorven was onder ons en we hebben het uitgestoten.
Maar juist door de tegenstelling met het kleine hebben we de grootheid van de
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moed gezien, zo algemeen dat het leek of het hele volk één enkel mens was.
Wat de jonge mannen in het soldatenpak deden in die weinige dagen, dat is nu
bijna vergeten, ze liggen ergens in een graf en alleen hun naasten denken nog aan
ze. Maar er zijn grote daden gedaan, die we bewonderen en waar we dankbaar voor
zullen blijven, zo veel waar we van hoorden dat we ze niet onthouden konden. We
hadden een afkeer van de uniform, je weet het, een troep soldaten werd zelfs
uitgejouwd, en we hadden gelijk met die afkeer want de uniform betekende een
bedrijf dat al lang afgeschaft had moeten zijn, roof en onderdrukking. De jongens
die ermee moesten lopen hadden er zelf een hekel aan. Maar toen het kwam tot
verdediging van wat ons dierbaar was, toen bleek van wat voor hout ze gesneden
waren en dat symbool van geweld maakten ze tot een van moed tot het uiterste. En
hoe ze het deden, dat werk van verdediging. Ze hadden er zo sloom en onverschillig
uitgezien, helemaal geen krijgslieden. Dat waren ze ook niet, alleen maar jongens
zoals we ze wensen. Denk maar aan de mariniers van Rotterdam, tot de laatste man
gevochten, alles vergeten, alleen maar vechten voor de verdediging. Denk maar aan
de Maasbrug, van alle kant aangevallen zodat er geen houden aan was, en die sergeant
of officier die er kwam aangerend alsof hij op het voetbalveld een goal moest redden.
Maar het ging om het leven. En dat troepje van zeven of acht in een boerderij, die
een hele afdeling met ijzeren wagens, kanonnen en al maar een halfuurtje moesten
tegenhouden zodat anderen zich konden bergen. Ze wisten wat er gebeuren zou,
alleen maar een ogenblik langer en voor hen het einde. En die brug, die in de lucht
moest springen, maar ten koste van het eigen leven, er werd niet geaarzeld. Vraag
het aan mensen die er beter van op de hoogte zijn, het zal nog wel te boek worden
gesteld wat er gedaan is door allemaal jongens zonder ervaring als soldaat, bakker,
loodgieter, groenteboer, klerk, van het koudbloedige Hollandse ras, langzaam, nuchter,
maar toen het gevaar de deur openbrak, toen er gehaat en gevochten moest worden,
toen sprong er een wit vuur in ze op en er bestond niets meer voor ze dan leven of
dood. Heeft iemand gehoord van één die wegliep? Allemaal hebben ze gedaan zoals
het moest, tot het einde toe, zoals morgen de jongens die nu nog klein zijn weer
zouden doen.
Dat waren nog maar de soldaten geweest. De wapens moesten
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afgegeven worden, de vijand krioelde zoals ongedierte door de stad, overal, en iedere
kinkel met een mes opzij kon ons bevelen en beledigen, alles wat hij wou. Wij voelden
wat het was op de grond te liggen, een zware vernedering voor mensen die zich nooit
hadden laten slaan. Dat duurde ook maar heel kort. De vijand begreep er niets van
dat ze hem, de overwinnaar, met verachting aankeken, opzij duwden, uitlachten en
najouwden, het volk heette weer tuchteloos. Ze begrepen er niets van dat de mensen
niet bang waren voor messen en geweren. Dat een vrijgeborene het nooit aanvaardt
onderdrukt te worden, ja, dat is ook onbegrijpelijk voor wie het kanon tot afgod heeft.
Voor ons was het heel gewoon, doorvechten, al was het dan bij gebrek aan wapens
met andere middelen, tot we gewonnen hadden, hoe lang het ook mocht duren.
Hoe lang, dat kon niemand voorzien, maar na de slagen die er in andere landen
gauw op volgden, schatten de blijmoedigste optimisten het toch op jaren. En wat dat
zeggen wil, standhouden onder meedogenloze onderdrukking, volharden tegen alles
in, tegen gebrek en honger, tegen gevangenisstraf en erger, niemand die het nog
besefte. Maar niets telde, niets dan de wil naar onafhankelijkheid. De feiten hebben
het bewezen, hoe harder de onderdrukking werd, hoe sterker werden ze hier. De
tuchteloosheid, waarover we onszelf zo dikwijls verwijten maakten, kwam ons nu
te stade. We hebben niet voor niets zulke gezegden Moeten is dwang, of Beveel je
hond en blaf zelf. Gehoorzamen aan een bevel, dat heeft er hier nooit in gezeten,
zelfs als men inzag dat het redelijk was werden verordeningen maar schoorvoetend
gevolgd of zoveel mogelijk genegeerd. Hoeveel te minder dan zou er gehoorzaamd
worden aan oekasen van Ik generaal Dinges bepaal zus en zo, aan reglementen
waarvan niemand de wettigheid erkende. Alleen het pistool kon tot gehoorzaamheid
dwingen en wat het was als weerlozen tegenover het geweld te staan, voortdurend
het pistool tegen zich opgehouden te zien, dat hebben we hier in Holland ondervonden.
En hoe hebben de mensen zich eronder gedragen? Met schouderophalen, met zulk
antwoord als Nu ja, als ik eraan ga is er één minder, met het gevaar te trotseren, net
te doen of het niet bestond, en zoveel mogelijk toch te doen zoals ze meenden dat
het hoorde. Dat was algemeen, de durf van de eigen wil, al wisten ze ook dat ieder
ogenblik de soldaten konden komen om ze
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weg te halen. Wie die een pistool bezat verstopte het niet in plaats het af te geven,
ondanks de bedreiging met doodstraf? Wie hield zich strikt aan alle verordeningen?
Er liepen er duizenden rond zonder zo'n identiteitskaart of met een valse.
Maar dat alles was de tegenstand in zijn onschuldigste vormen. We leefden in een
grote tijd, die ons de gevoelens groot in het hart joeg, groot kwamen de smart en de
haat, maar ook de hoop en de zelfopoffering en de moed, over het hele volk, zoals
we het nooit gezien hadden. Mensen, van wie onder de alledaagse omstandigheden
van vroeger alleen Onze Lieve Heer geweten zou hebben dat ze bestonden, kregen
slagen op hun dak zo hard dat iedereen het hoorde, doodgewone mensen, met een
allemansgezicht waar niemand op gelet had, deden onverwachts dingen zo
onverschrokken dat je hoera moest roepen. Iedereen was ertoe bereid en ook in staat.
Wie van ons heeft geen dingen gedaan waar we vroeger voor teruggedeinsd zouden
zijn? tuchteloos en onopgevoed, ja, maar toch flink. Nu was er maar één wet, haten
en strijden op alle manieren die je ten dienste stonden tegen de overweldiger en zijn
afzichtelijke handlanger, en die wet volgde een ieder met geestdrift, bezadigde oude
heren en deftige dames zo goed als schoolkinderen, ambtenaren en politieagenten,
allemaal wetend wat de straf was die erop stond, ze konden het lezen in de krant om
ze bang te maken, wanneer er weer een tien of twintig doodgeschoten waren,
communisten, saboteurs, zoals dat heette, zoals wij allen waren. Toch was iedereen
ertoe bereid, behalve dan het afval. En hoevelen blonken er uit in die strijd, die daden
van grote moed deden om anderen, het hele volk te helpen. Dat waren dikwijls daden
waarvoor ze vroeger beloond zouden zijn geweest met een erekruis, nu was de
onderscheiding gevangenisstraf of de naam in de krant als gefusilleerd. Voorbeelden
zijn er bij honderden, maar ik zou niet weten wat de beste waren, want het een was
even goed als het ander, van geleerden zowel als straatventers, artiesten en studenten,
onderwijzers en werklui, priesters, aristocraten, allen solide en vermetel in daden
van tegenstand. Je kon er ook niet uitvoerig van horen omdat er veel in het verborgen
gebeurde, alleen een opzienbarend geval werd algemeen bekend, zoals die aanslag
op het bevolkingsregister. Dat had ten doel te voorkomen dat de vijand de lijsten in
handen kreeg met namen van personen die voor dwangarbeid weggevoerd moesten
worden. Een stel
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jongemannen van allerlei slag, een toneelspeler, een dokter, een architect, een
kantoorbediende, een leraar, een schrijver, allen als politieagent verkleed, maakte
zich meester van het gebouw en verbrandde de papieren, er was haast bij want straks
kwamen de nieuwe bewakers. Het plan was grondig beraamd en het slaagde, de
vijand kreeg die lijsten niet. Ze betaalden het met hun leven. Ja, we verloren veel
van de moedigsten die we juist zo nodig hadden. Een voorbeeld als dit kan genoemd
worden omdat iedereen ervan hoorde, maar er werden honderden dergelijke daden
in het donker gedaan, vele die mislukten, vele die slaagden.
Zo zijn er onnoemelijk veel voorbeelden van hulpverlening waarbij het leven
gewaagd werd, ook niet of weinig bekend, ze kwamen je toevallig ter ore, maar
wanneer je ervan hoorde vertellen zaten anderen al te knikken en zeiden dat ze er
nog veel meer zo wisten. In je allernaaste omgeving, bij je familie, je vrienden waren
er die dingen deden waar je niet van mocht weten, en dat was niet omdat ze zich
erover schaamden, maar omdat er gevaar mee gemoeid was, het leven op het spel
stond, of op zijn minst de gevangenis. Iedereen kan vertellen van vrouwen en jonge
meisjes die alle uren van het daglicht en van de duisternis in het touw waren, met
valiezen en pakken sjouwend naar afgelegen dorpen, die papieren vervalsten, de hele
dag bezig waren met heimelijke hulp waar strenge straf op stond, hulp voor
onbekenden. Zelf werden ze overal voortgeholpen, daar deed een elk aan mee,
burgemeester en veldwachter, dominee, pastoor, allemaal bewust van het gevaar.
Van de moed door vrouwen getoond zullen we weinig horen omdat ze in stilte
werkten. Ik weet van een meisje, een studente, die zich in een kantoor liet opsluiten
om papieren te bemachtigen die onontbeerlijk waren voor degenen die zich
schuilhielden, en toen er in de nacht inbrekers kwamen, ook om die papieren, wist
zij ze op de vlucht te jagen door de politie te telefoneren, het was spelen met gevaar,
maar de inbrekers hadden een deur opengelaten en voor de politie kwam was zij
verdwenen met een tas vol papieren en stempels. In gewone tijden een gewoon
vergrijp, maar nu was het leven ermee gemoeid. Hoeveel vrouwen er met de politie
in aanraking zijn geweest, onze eigen goedaardige politie zowel als de giftige van
vreemde bodem, en ze kalm te woord stonden, hoeveel er ook opgesloten zijn geweest,
je zou er versteld van staan als je het allemaal wist.
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Dan was er een soort naamlozen die we vooral niet mogen vergeten, die jaren
achtereen iedere dag als hun laatste tegemoet mochten zien. De journalistiek is geen
beroep waar veel heldhaftigheid voor nodig is. Duldzaamheid wel, daarom kon een
groot aantal journalisten jarenlang de vernederende taak verdragen op bevel van een
of ander veracht individu krantjes samen te stellen met valse en verraderlijke
berichten. Maar er waren journalisten, er waren drukkers die zichzelf een andere taak
oplegden en hun mening bleven uitspreken, precies zoals ze het gewoon waren. De
vrijheid je gedachten uit te spreken, als je die verliest ben je een slaaf, het zijn ook
de edelste geesten geweest, zoals Milton, die gestreden hebben voor de vrijheid van
de drukpers. En deze journalisten, deze drukkers, die we bijzonder mogen eren,
gingen voort te verspreiden wat ze te zeggen hadden, de gewone waarheid in
tegenstelling met de leugens waar we mee overstelpt werden, wat we allen op ons
hart hadden. Het gevaar loerde op ze, ieder uur, de dood stond achter de deur. Alleen
het verstand hadden ze tot hun verdediging en het verstand zei: Doorzetten, zeggen
wat je te zeggen hebt, dat kan de dood niet vernietigen. Heerlijk was het de gezichten
te zien van de mensen die de blaadjes uit hun zak haalden en lazen, die woorden
hebben de geestdrift aangeblazen en de stemmen, die al fluisterden van
voorzichtigheid en angst, weer vol van klank gemaakt. We hadden zo'n behoefte aan
de krant, de openbare mening, en dit waren de mensen die het ons gaven, met hun
moed betaald.
Er is veel zwarts in ons land geweest, veel naars, veel kleins waarover we ons
schamen. Er is nog meer de moed geweest, de grote moed, dat is de eer die duizenden
toekomt.
Bij deze woorden stond zij plotseling op van haar stoel, het gezicht blinkend van
de blos, en dadelijk sprak haar vader, de oude burgemeester: Zo mag ik het horen,
de vurige straal van de dageraad na al de donkere ellende waarin we hebben moeten
kijken. We weten nu genoeg, we hebben ons oordeel klaar.
Nog niet, viel Peter Waterkerk in, ik heb ook nog een beurt. En ook moeder
Molendam zeide: Nog niet. Het jonge goedje hunkert ernaar ook te vertellen wat ze
ondervonden hebben. Vanavond zou ik graag horen wat Dirk te zeggen heeft, dan
mag zaterdag Margriet haar mond eens opendoen, dan komt
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Peter zondag aan zijn beurt. Misschien kunnen wij ouden dan zeggen wat wij zoal
dachten.
Er werd luid geraas in de tuin gehoord van lachende en roepende kinderstemmen,
allen stonden op en traden haastig buiten waar de zon fonkelde op de bladeren.
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XV
Nadat er uit de bijbel gelezen was en gesproken knikte zijn grootmoeder Dirk toe.
Hij keek zijn vader aan en Winter zeide: Spreek maar vrijuit net als je onder je vrinden
doet. Toen begon hij. Twee van de grotere jongens bleven bij de deur staan om hem
te horen.
Ja, ik moet wel zeggen zoals ik denk, anders zou ik mijn mond wel kunnen houden.
Ik vind dat allemaal, die verteld hebben van wat er gebeurd is, het veel te zacht
uitgedrukt hebben. Of ze het door de vingers willen zien, misschien wel, maar het
is net of ze het weer vergeten zijn dat iedereen gekookt heeft, zijzelf net zo goed,
soms zo erg dat je met pleizier iemand de nek had omgedraaid. Ja, dat meen ik, op
het ogenblik nog zouden de meeste lui die ik ken er geen been in zien zo een van dat
gespuis de kop in te slaan. Ik zeg zoals het is. En niemand van die er verteld hebben
heeft het daarover gehad, we hebben allemaal gekookt dat je ervan springen zou en
daarom was het ook dikwijls ranselen. Nooit slaan, zegt moeder altijd, dat heeft ze
ons goed ingeprent, en vader zegt er dan altijd bij: Maar als je het doet, doe het dan
goed. Ik wil er wel voor uitkomen dat ik het dikwijls toch gedaan heb. Je moest wel.
Als je zo veel gemene streken om je heen zag stak je de handen uit vanzelf. Ik was
nog maar het brave jongetje onder de anderen, daar ben ik genoeg mee geplaagd.
Vechten en ranselen, dat gebeurde elke dag, niet alleen aan onze school. Ze deden
het in de hele stad, in alle plaatsen. Vechten was de mode in de hele wereld. En als
er geranseld was kwam er nog meer. Met schoeljes en verraders wou je niet in dezelfde
klas zitten. Er zijn er veel van school genomen omdat het ze duidelijk gemaakt was
dat je ze niet meer zien wou. En ook voor leraren is het onmogelijk gemaakt omdat
je niet meer met ze te doen wou hebben. Het kwam niet te pas, zei de directeur, de
leerlingen hebben niet te beslissen wie ze les geeft. Dat vonden we van het jaar nul.
Van een slecht mens wil je niet leren, uit. Op onze school waren het er twee die op
stal gingen, op het gymnasium één, op de oude burgerschool drie,
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schande dat ze er zo veel van die aterlingen hadden. Op een andere plaats hebben ze
de directeur zelf eruit gejaagd, tenminste hij had er genoeg van en bleef thuis. Ik zal
alleen maar zeggen hoe het bij ons toeging.
Al twee jaar van tevoren, toen ik in de tweede zat, begon het een bende te worden,
eigenlijk al eerder, vlak nadat de oorlog uitbrak, maar toen heb ik er niet zo op gelet,
en het was ook nog wat in het wilde, zonder idee en overleg. We hadden ook al eerder
laten merken wat we dachten van goed en kwaad. Tegen de jongens ging dat makkelijk
genoeg. Er waren er niet zo veel die met de verraders heulden of die in een goed
blaadje wilden komen bij die andere ellendelingen, die luiskleurige, bedoel ik. Je
kon het ook dadelijk zien dat ze uit een besmet nest kwamen, jongens die het thuis
zo hoorden, en het werd ze gauw ingepeperd, met een blauw oog of een buil, en
verder hielden ze zich koest.
Hier viel zijn grootvader hem in de rede, zeggend: Dirk, ik geloof dat je ouders je
ook geleerd hebben niet te schelden. Scheldwoorden tonen afkeer, maar ook
onwetendheid, ze worden gebruikt door mensen die geen betere woorden kennen.
Ik zal eraan denken, antwoordde Dirk. Ik dacht anders dat gespuis en verraders
woorden van verachting zijn en die mag je toch wel uitdrukken. Je kan ook zeggen
verachtelingen, maar dan bedoel je toch hetzelfde. Er is hier ook veel gescholden,
je hoorde het de hele dag en overal, woorden die u misschien niet eens kent. Maar
ik zal erop passen, grootvader.
Hij vervolgde: En de enkelen die er toch mee doorgingen, gluiperig en stilletjes,
en verklikten wat we onder mekaar zeiden, die werden ook gauw ontmaskerd en dan
hadden ze het lang niet prettig. We hadden het er weleens over wat je ermee aan
moest. Het kon zijn dat ze een gemene aard hadden en dan zouden ze wel zo blijven,
dan werden het later vanzelf toch verraders, net als hun pa's en ooms, en je zat er je
hele leven mee opgescheept. Het kon ook zijn dat het niets dan napraten was van
hun pa's en dat ze het niet zo meenden, dan kon je het ze weer afleren. Eén was er
die door praten alleen helemaal omdraaide, hij zag het goed in, dat je niet mee mag
doen aan het vertrappen van je land en je eigen mensen, hij werd een verwoed
voorvechter, hij zei ze thuis zelfs de waarheid. Daarvoor kreeg hij het van zijn ouders
hard te verduren en daar konden wij niets aan doen. Maar
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de geboren gluipers, die kregen het zo mores geleerd dat ze naar een andere school
gingen en daar werden ze ook uitgespuugd. Verder hadden we daar geen last van.
Zo nu en dan gebeurde het wel dat er een de neiging kreeg de verkeerde kant op te
gaan, met praatjes van tucht en nieuwe orde en zo, die moest het dan weer even
voelen en het was uit. Je kon dat immers niet hebben, zelfs de stomsten konden dat
begrijpen. Als er iets te veranderen was, dan moest dat op onze manier, niet door
pummels en hannekemaaiers. Dat zijn toch geen scheldwoorden?
Maar de grote beweging kwam pas toen er ontdekt werd dat er brandnetels onder
de leraren zaten. We hadden al gezien dat die twee altijd samen kwamen aanwandelen
of naast mekaar op de fiets, altijd samen uit samen thuis, en dat de andere leraren
niet met ze praatten. Ze groetten mekaar nog wel, maar aan de manier kon je ook
zien dat het mikmak was, zo'n knikje terwijl ze de andere kant opkeken, ijskoud. Die
anderen wisten er natuurlijk al lang meer van.
Ik zal die twee maar bij hun bijnamen noemen. De een heette Ober, omdat hij
glom van beleefdheid, altijd knikken en buigen, zo beminnelijk. We hebben hem
zien komen en we hebben hem zien gaan, want hij bleef maar een paar maanden. De
ander heette de Leidse Fles, ik weet niet waarom. Geen van beiden konden ze orde
houden, de een niet met al zijn glibberige welwillendheid, de andere niet met zijn
barse beveeltoon. De directeur kwam weleens kijken als er herrie was, en dan was
het doodstil, maar als de directeur erbij komt raakt een leraar toch niet meer in de
pas. De Ober deed poeslief, we hadden altijd gelijk, en hij schudde zijn hoofd als er
eens wat gezegd werd van gemene streken die er weer gedaan waren. Maar het was
toch net of iedereen al het gevoel had dat het niet pluis met hem was, zonder dat je
zeggen kon waarom.
Toen hoorden we dat die twee in uniform waren gezien, ik hoef niet te zeggen wat
voor uniform. We konden het nog niet geloven, want als er in de klas iets gezegd
werd over de toestanden hadden we altijd de indruk dat hij er net zo over dacht als
iedereen. Er waren er ook een paar uit de vijfde, Rutger en Willem, die vonden dat
je niet alles zomaar moest aannemen, er werd dikwijls maar wat gekletst door de een
of andere blaaskaak en daar kreeg iemand dan een verkeerde naam van. En Piet
Meyendal vond dat het eerst onderzocht moest worden, dan
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konden we zien wat ons te doen stond. We hoefden niet lang te wachten. Nu is het
wel waar dat iedereen het pak mag aantrekken dat hij wil, maar als iemand er zo een
draagt, dan weet je wat dat betekent, het is een vijand.
Het was op een vrijdag, 23 april, ik weet de datum nog omdat de dag tevoren een
leraar had gezegd dat het de geboortedag van Shakespeare was, Sint-Jorisdag. Het
was al hoog tijd, maar sommigen stonden nog te praten tot de kleintjes binnen waren,
toen we die twee daar de hoek om het plein op zagen komen, allebei met hun
dienjassen aangedaan. Niemand zei een woord, zo verbaasd was je dat ze het in hun
hart hadden gekregen. Er ging ook geen hoed af. Wij in de vierde hadden die morgen
het eerste uur van Ober, daarnaast in de vijfde hadden ze de Fles. Het was een
tegenstelling. Daarnaast een oerkabaal van Oranje boven met de mond toe, bij ons
voorbeeldige stilte, ongewoon. We moesten een boek van Goethe voor den dag halen
en Ober het het eerst een meisje voorlezen, de goede ziel deed het ook. Toen vroeg
hij aan Piet Meyendal, die hem met de armen over de borst maar had zitten aankijken
met zulke ogen van verbazing, waarom hij geen boek voor zich had. Dat is niet nodig,
zei Piet, ik leer ook geen Bantoe. Dat is een soort negertaal. Eerst begreep de Ober
hem niet, toen werd hij rood van kwaadheid en hij zond hem de deur uit. De jongen
die volgde zei ook dat hij niets van Bantoe hebben moest, die ging er ook uit. Daarop
nog een, precies hetzelfde. Toen zei Ober: Dus jullie willen staken, ik zal jullie wel
klein krijgen. Er is een kamp waar kwajongens de tucht geleerd wordt. En hij wou
van allemaal opschrijven hoe oud we waren, maar niemand gaf antwoord. Op het
laatst hield hij zijn mond maar, hij zat met zijn potlood te spelen en wij zaten naar
buiten te kijken, netjes en stil, tot de bel ging voor de volgende les. Die middag had
iedereen al een kattepul, een heel ding als je denkt dat er nergens elastiek was te
krijgen, maar je vond nog oude bretels, je wist er wel raad op. 's Avonds gingen bij
Ober alle ruiten eraan, ook bij de Fles. Het werd een razernij voor kattepullen, iedereen
had er een, tot de kleinsten toe, hoeveel ruiten er kapotgingen weten alleen de
glazenmakers. Bij de burgemeester zijn huis en bij de wethouders stond politie en
een jongen die het daar toch deed, bij een wethouder was dat, werd ingerekend, zó'n
kleine jongen.
De Ober en de Fles kwamen nog wel op school, maar je zag
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ze ook weer weggaan, ze gaven geen les. Dat kon ook niet, want de vierde en de
vijfde waren leeg, en ook de meisjes wilden geen Ober meer zien, en dus waren we
allemaal geschorst. We kwamen op het plein samen om te praten. Rutger Meyendal
en Willem vonden dat het uit moest zijn met flauwigheden, dat ruiten ingooien en
zo, waar je toch niets aan had. En als we niet op school mochten liep het mis met het
examen en je kwam een jaar ten achter. En dat alles omdat er twee de vijand dienden.
Dat ging niet, maar je wou toch ook geen les van ze hebben, met leraren van dat slag
kon je niet te maken hebben. Dus daar moest maar eens met de directeur over gepraat
worden. Die van zijn kant scheen er ook zo over te denken, dat het niet ging, meer
dan de halve school buiten de deur en twee agenten die heen en weer liepen. Zelf bij
ons komen om te praten, dat kon hij niet, om het prestige, denk ik, dus zond hij een
leraar op ons af waar iedereen op gesteld was, Ouebol, ook een bijnaam. Hij was
helemaal niet oud, zevenentwintig, een verstandige man die je gewoon behandelde,
al was je dan jonger. U kent dat wel, een leraar heeft het meestal in zijn hoofd dat
hij met gezag bekleed is, door de wetenschap zeker, en zijn woord is de wet. Maar
Ouebol was helemaal niet zo. En toen hij begon te praten bleek dat hij het met ons
eens was. Dat die twee afvalligen eruit moesten en dat wij toch niets meer van ze
konden aannemen. Eigenlijk dacht de directeur er net zo over, zei hij. Maar hoe, dat
was de vraag, want bij hogerhand hadden we ongelijk. Het enige wat hij erop wist
was dat het tot een conflict kwam, waarbij dan beslist moest worden, òf wij eruit,
met al de gevolgen, òf zij. Hij vroeg of we daar eens goed over wilden nadenken, of
we daartoe bereid waren, en we zeiden dadelijk ja. Wat voor een conflict, dat liet hij
aan ons over.
Maar het kwam vanzelf, de volgende dag al. Die Ouebol had altijd gedaan of Ober
en Fles niet bestonden en die haatten hem natuurlijk. De volgende morgen, voor de
deur, hadden we twee mannen binnen zien gaan, ook weer uniformen, en een
kwartiertje later kwamen ze buiten met Ouebol tussen hen in. Die was gearresteerd.
Daar heb je het conflict, zei Willem, en hij eropaf, de anderen hem achterna. Dat
werd een kloppartij van wat-ben-je-me, één kerel op de grond, maar de andere schoot
en dadelijk was de politie er ook bij. Allemaal konden we wegkomen, ook Ouebol
die hard had meegeslagen. Behalve Willem, die werd
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meegenomen, dat hoorden we pas later. Eén jongen werd in de arm gewond. En 's
middags kwam Rutger me halen, en we gingen de anderen opzoeken, want Willem
moest weer vrij. Ook naar Ouebol op zijn kamer, die bezig was zijn valies te pakken
want hij wou op reis, we kwamen er met zijn achten. Maar hij was dadelijk klaar
mee te doen.
Er moest overlegd worden, eerst over de bevrijding, en dan verder. Willem zat op
een politiepost opgeborgen. Dat konden we niet op ons laten zitten, dat een van je
vrienden het slachtoffer werd van, ja, van wat eigenlijk? Die dienjassen waren maar
knechten, de bazen waren de bende inbrekers. Het is waar dat hij had aangevallen,
maar waartegen? Vandaag werd er hier een weggehaald, morgen daar een, die het
verdraaide mee te doen met dieven en verraders, je had dus het recht je daartegen te
verzetten, met geweld of met list. Je kon ook geen dievenknechten op de school
toelaten, vandaag waren het er twee, morgen worden alle scholen door de knoet
geregeerd. Geweld was onzin, zei Ouebol, want dan ging je zelf eraan door de
overmacht, maar geen een van ons die daartegenop zag. Net als Piet Meyendal zei:
Het is beroerd er je hachie bij in te schieten, maar er zijn dingen die moeten en recht
is recht. Ouebol vond dat we ons koest moesten houden, dan zou hij het eerst met
Rutger overleggen, dat was de oudste en ook de kalmste. Hoe die twee het
klaargespeeld hebben, dat hebben ze niet willen zeggen, we denken dat de agenten
ze geholpen hebben. De volgende morgen kwam Piet zeggen dat er een briefje van
zijn broer was gekomen, dat hij, Rutger, met Ouebol en met Willem ervandoor was.
Dus dat was in orde. Maar we waren nog even ver, we stonden nog op het plein
bij de school, zonder Rutger en Willem dan, en we mochten er niet in. Je zag nog
altijd die twee agenten lopen, je zag ook Ober en de Fles de school binnengaan, waar
ze telkens maar kort bleven. En als ze langs ons gingen keken ze ons met zo'n
grijnslach aan, dat je ze wel te lijf zou willen. Maar nu had Willem de stommiteit te
vroeg terug te keren, het was zo naar voor zijn moeder, zei hij. Het was natuurlijk
gauw bekend en daar had je die twee van de valse politie weer terwijl we samen
stonden. En daar kwam Ober ook bij en die wees Willem aan. Ze pakten hem beet
en nu was het Piet die aanviel. Het werd weer kloppen, weer schieten, Willem kreeg
een schot, hier boven in zijn schouder. Hij werd de school in gedragen en toen naar
het
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gasthuis gebracht. Het is heel ernstig met hem geweest, op het kantje af, de vorige
maand pas mocht hij naar huis. Maar Ober had ook een opstopper gekregen die
aankwam, hij werd ook binnengedragen met een gezicht vol bloed en zijn tanden
lagen op zijn jas. Toen ik Willem opzocht, en het vertelde, lachte hij, al had hij hoge
koorts, en hij zei: Daar heb je het conflict, twee gewonden.
En dat was ook zo. Ouebol, waar hij verscholen zat, kreeg ervan te horen, dat het
ernstig was met Willem, hij kwam stilletjes in de stad en hij sprak met de directeur
en de andere leraren, die allemaal ook vonden dat het nu mooi was geweest. Maar
het ging nog niet van een leien dakje. Die brutale jongens moesten een lesje hebben,
dachten ze, dus werd er jacht op ons gemaakt om ons in zo'n kamp te stoppen. Het
was toen een raar leventje, je sliep nu eens hier, dan weer daar en overdag zwierf je
op allerlei plaatsen, in de duinen, in de weilanden, sommigen gingen naar Leiden of
Den Haag of ze liepen de hele dag in Amsterdam rond. Er werd ook het een en ander
gedaan. Er werd gesmokkeld, handeltje gedreven, voor allerlei mensen die iets nodig
hadden, er werden blaadjes rondgedeeld, telefoondraden doorgesneden die toch al
slecht gespannen waren. Er waren er ook die niets anders deden dan bekende
verachtelingen achternalopen om als de kans er was ze een steen naar het hoofd te
gooien.
Maar dat waren flauwigheden, je had graag wat beters gedaan, maar hoe, met al
die geweren om je heen? Je zag het wel in, het waren allemaal pietluttigheden, waar
je de grote schoonmaak niet mee kreeg. En dat was hard nodig. Alles zag er anders
uit dan vroeger, je kon het ook ruiken, dat zeg ik niet zomaar bij wijze van spreken,
maar het rook echt vies en ongewassen, bedorven, waar je ook kwam. Het stonk van
de vervuiling, vies was het overal om je heen. Bij al mijn vrienden thuis ging het
krap toe, gebrek aan eten nog niet eens het ergste, aan schoenen en kleren en zo,
maar gebrek aan zeep, aan schone handdoeken, en zelfs het hoognodige uit de
apotheek was niet eens te krijgen. Maar er was nog veel erger stank en geen inbeelding
als je het rook en wegliep. Dat kwam van het schuim dat zich vetmestte van gestolen
dingen, lui die vroeger gewoon de gevangenis in moesten en nu directeur van iets
speelden, leider van dit of van dat. Je kon het aan ze ruiken met wie ze omgingen,
een lucht van schurftigheid. Dat was de moffenpest die hier al die jaren heerste,
overal.
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En als je dan dacht aan vroeger toen het overal helder en pleizierig was en netjes.
En waarom dat alles? Omdat een zootje bij ons de boel kwam stelen, onze grond
vertrappen met hun vuile laarzen en de lucht verpesten. Omdat een stel patjakkers
met ze meededen, van wie je nu kon zien dat ze voor de gevangenis geboren waren.
En in zo'n wereld moest je je leven doorbrengen? en nog meedoen ook? Dan liever
vechten tot je erbij neervalt. In zo'n wereld wilde je niet leven, een leven van liegen
en gappen. Maar wat kan je doen als je nog op school bent? Er waren er die zeiden
dat ze zich liever van kant maakten, maar voor het zover kwam toch iets groots
wilden doen, dat tenminste anderen er niet van te lijden hebben. Maar als je je van
kant maakt wordt de boel er niet beter op en het gespuis is de overwinnaar.
We hadden het er lang en breed over als we zo rondslenterden, Willem en ik, of
het dan zo overdreven was wat we wilden, zo onmogelijk. Het moest een schone
wereld zijn, zindelijk. Geen vuiligheid van mekaar bedriegen, mekaar bestelen op
allerlei manieren, met slimmigheidjes, met een grote mond, met soldaten en kanonnen.
Geen dwang, geen brullen of snauwen, geen stok en geen dreigement. Je wilde een
wereld waar ja gewoon ja is en neen neen, en waar je op mekaar vertrouwen kan,
waar ieder doet wat hij kan en zijn broodje heeft en zijn huis. Is dat zo overdreven?
Waar je allemaal weet wat je hoort te doen en het doet ook. Als de een een sukkel
is, een gebrekkige of een stommerd, en de ander gaat alles glad van de hand, kan je
mekaar toch wat helpen, zodat iedereen krijgt wat hij hebben moet. Is dat nu zo
onmogelijk? We dachten dat het best kon, maar dan moet je er ook wat voor over
hebben. En dat zullen we doen, we hebben het mekaar beloofd. Misschien duurt het
nog een poos voor we het bereiken, maar hebben zullen we zo'n wereld. Allemaal
die ik ken zullen er alles voor doen, dat is zeker, en de kracht hebben we er ook wel
voor. Geen smerigheid meer, daar zullen we voor zorgen.
Van die jacht die er op ons gemaakt werd moet ik nog vertellen dat ze er twee te
pakken kregen, twee die er bijna niets mee uit te staan hadden gehad. Allebei blokkers,
knappe koppen, ze worden zeker professor, allebei. En die moesten juist in een kamp,
weer zo'n onrecht.
Maar we hadden het dan toch gewonnen. Ober en de Fles hebben we niet meer
gezien, op een dag vertelde iemand dat hij bij
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hen de verhuiswagen voor de deur had zien staan. De directeur was ook helemaal
veranderd, vroeger had hij een zuremelkgezicht, nu was hij zo vrolijk en vrindelijk
als we hem nooit hadden gekend, hij liep te fluiten door de gang.
Ziet u wel, grootvader, dat het ook zonder scheldwoorden kan? Ze zijn in die dagen
anders wel gebruikt, dat moet ik bekennen.
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XVI
Het was een heldere middag, de zon blonk op de bladeren der kastanjes, rustig in
hun nieuwheid. In de tuin was het stil, alleen soms het geluid van een verre trein te
horen.
Vandaag zal Margrietje vertellen wat ze gezien en gehoord heeft en wat ze ervan
denkt, zeide moeder met een lachje voor haar kleindochter. Het is zeker meer dan
wij ondervonden hebben toen we zestien waren.
Margriet bleef nog zwijgen, allen wachtend. Toen begon zij te spreken eerst zo
zacht dat haar grootvader, ofschoon dicht bij haar gezeten, de hand aan het oor moest
houden, maar terwijl ze allengs vrijmoediger werd kreeg haar stem een volle klank.
Wat je in die tijd ondervonden hebt, dat is haast niet te zeggen. Het is ook niet één
enkele ondervinding geweest, iedere dag was er een. Wat het voornaamste was weet
ik wel dadelijk en dat was allemaal zo lelijk dat je het maar zo gauw mogelijk vergeten
moest. De gezichten van de mensen stonden anders, strak en vertrokken, bezorgd of
zenuwachtig, van de angst of allerlei verkropt gevoel. Het was ook het ergste wat je
denken kon, vertrapt te zijn. En alles wat daar weer het gevolg van was. Draaierij,
geniepigheid en achterbaksheid, dat zijn dingen waar je vanzelf een afschuw van
hebt, die je ook geleerd hebt te verfoeien, en waar we toen toch allemaal mee
vergiftigd zijn. 's Nachts voor ik inslaap moet ik er dikwijls aan denken. Wat heb ik
in die tijd veel stilletjes gedaan wat ik nooit meer doen wil, achterbaks, sluiperig,
hoe je het noemen wil, bedrieglijk. En dat terwijl je het goed wist en er altijd een
hekel aan had. En waarom deed je het dan? Je was ertoe gedwongen. Je kwam naar
huis gefietst, met opzet bij donker, met een pakje boter in je tas net of je het gestolen
had, of je moest ergens iets heen brengen en dan keek je gedurig uit naar politie, en
als je zo'n man voorbijging loerde je of hij op je lette. Je ging in een
manufacturenwinkel om aardbeien voor een zieke en dan moest je een knipoog geven
en zachtjes praten. De mensen weten niet wat een kwaad er gedaan is met ons die
leugens bij te brengen. Die flink zijn
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zullen het wel weer van zich afgooien, maar er zijn er veel die erin verstikt raakten,
die blijven liegen. Ze hebben het zo geleerd. Je hebt het dan wel gezegd, dat je het
niet meer wou, maar thuis konden ze er niets aan doen, ze moesten het zelf ook. Wie
niet sterk is moet slim zijn, heette het, maar slimheid betekende dan toch altijd
oneerlijkheid.
Toen ik in de eerste zomer van de oorlog op de burgerschool kwam werd ik dadelijk
vriendin met een meisje dat vier jaar ouder was, Lientje, die al in de derde zat. Ik
was twaalf. Haar vader was bij de spoor ik weet niet wat. Dat doet er ook niet toe,
want het was een afschuwelijke man, daar hebben ze ook veel akeligheid van gehad,
mevrouw en de kinderen. Akeligheid is ook niet eens het goede woord. Van dat ik
hem zag had ik een afkeer van hem, met zijn rood bullebakgezicht en zijn geschreeuw.
Toen ik het tegen Lientje zei, pas dat ik bij haar aan huis kwam, Wat schreeuwt je
vader toch, kreeg ze er tranen van, niet omdat het onaardig van me was dat te zeggen,
maar omdat het waar was. Ze was er ook zo aan gewoon dat ze het niet eens meer
merkte. Haar moeder had eens gezegd dat hij niet altijd zo geweest was, vroeger was
hij bescheiden en pas de laatste jaren had hij dat bullebakken gekregen. Ze zijn bijna
allemaal zo, zei Lien, en anders zijn het geniepigerds. Dat wist ze van zijn kennissen
die bij hen in huis kwamen. Ik heb ze zelf ook daar gezien. Die mijnheer Meinigs
was er ook weleens bij, erg vrindelijk omdat hij oom Joris kende. Als ze hun
burgerpakken aan hadden zou je zeggen heel gewone mensen, maar zodra ze met
die uniformen kwamen, op zondag of bijzondere gelegenheden, waren het opeens
allemaal schreeuwers, zo uit de hoogte, of ze hele pieten waren. Maar je had ze zo
al op straat gezien, je lette er niet meer op. Met haar vader moest je er wel op letten,
dat was de grootste schreeuwer, als hij thuiskwam kon je hem op haar kamer boven
horen. Altijd was er iets niet in orde, altijd standjes voor mevrouw of voor het meisje.
Ik kwam er ook niet graag, maar mevrouw vroeg me telkens weer vooral te komen,
dat ik het toch maar deed, je kon ook dikwijls zien dat ze weer gehuild had en je
begreep het dan wel.
Toen begon het, op een dag van de winter, dat ze me vroeg een boodschap voor
haar te doen. Ik was voor moeder naar de stad gegaan en omdat ik daar nog een uurtje
wachten moest ging ik Lientje opzoeken. Ik mocht niet bij haar want ze had straf,
ze
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moest op haar kamer zitten en mocht niemand zien. Verbeeld je, wat een straf voor
een meisje van haar leeftijd. Mevrouw deed toch even haar deur open, dat ik haar
goeiendag kon zeggen, maar toen gauw naar beneden. De bullebak was erachter
gekomen dat ze bij haar tante was geweest, wat hij verboden had. Toen vroeg
mevrouw of ik alsjeblieft een pak wou brengen bij haar zuster, ik moest het dadelijk
doen voor hij thuiskwam, ze was bang dat hij het pak zou zien. Dus het moest
stilletjes, dat vond ik niet prettig. Waarom mocht hij het niet weten? Daar had ze een
reden voor, ik moest haar maar geloven. Dus ik met het pak op de fiets daarnaartoe,
een zwaar pak, het was al donker en mistig en de straten waren glad van de modder.
Bij die andere mevrouw, de tante van Lientje, weer alles stilletjes. Ze kwam zelf in
de gang, ze stopte gauw het pak in een mand die daar stond en ze zei dat ik er binnen
vooral niet over spreken mocht, want er was van die nare visite en als die het aangaf
werd je beboet. Ik vond het niets pleizierig. Later heb ik het wel begrepen, het was
gesmokkelde waar. En ik wist natuurlijk ook dat er gesmokkeld werd omdat die tante
anders niet genoeg kreeg, zo ging het met veel mensen. Toen ik het moeder verteld
had liet ze me ook wel met zulke pakjes gaan, ze deed het zelf ook. En ik hoorde dat
alle meisjes in de klas het deden, ze lachten me uit dat ik het zo erg vond, ze deden
wel heel andere dingen.
Goed, je raakte er dus aan gewoon, je deed het dagelijks. Er werd ook veel over
gepraat, zoveel pond dit of dat, stilletjes, en altijd fluisteren en omkijken of je gesnapt
werd, altijd dat gevoel of je iets gemeens deed. Ik ben het altijd naar blijven vinden,
al was het dan ook zo de gewoonte geworden, het bleef toch wat het was, vals en
anders niet. Als je dat vergat wist je het verschil niet meer en je loog zonder erbij te
denken.
Een troost was dat je het tenminste met een goed doel deed. Die tante van Lientje
kwam erg in nood want haar man was gevangengenomen, ze zeiden dat die bullebak
van een Lemberts dat zelf op zijn geweten had. Dus die mevrouw had ook geen geld,
dat zou gebrek worden als ze niet geholpen werd. Maar haar zuster gaf natuurlijk
alles wat ze nodig had, natuurlijk weer stilletjes. Lien en ik, wat hebben we niet
moeten bedenken om ernaartoe te gaan, je werd volleerd in leugentjes en foefjes. En
zo kwam je van het een op het ander. Die mevrouw had een broer die ondergedoken
zat, gelukkig niet ver weg, en hij moest
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zijn winterjas hebben, een andere keer zijn wollen ondergoed. Dat brachten we er
dan heen, nu eens zij, dan weer ik, en als we geen van beiden konden deed een ander
het voor je. Want je vond er altijd iemand voor bereid, de meeste meisjes van de
school, je kon het ze gerust vragen, soms deed je het ook voor hen. Ook aan Dirk en
zijn vrienden, die namen het graag van je over, ze wisten ook meer de weg want ze
hadden dikwijls zulke karweitjes aan de hand.
Van het een op het ander. De mensen waar je kwam wezen ook weer mensen aan
waar je naartoe moest om een boodschap en zo kwam je in kennis met ze en je zag
veel waar je nooit aan gedacht had. Ik wist niet dat ik van mijn leven zo veel mensen
zou leren kennen. En overal was het klagen van de zorg en angst dat er morgen iets
gebeuren zou. Altijd angst, dat moeten we niet vergeten als er over wreedheid
gesproken wordt. Je deed natuurlijk alles wat ze je vroegen en je kwam er vanzelf
toe iets te bedenken waar je ze mee helpen kon. Vooral Lientje kon dat niet laten, ze
dacht op het laatst eigenlijk aan niets anders, daarom kreeg ze rapporten waar je van
schrok. Ze is toen ook maar van school afgegaan. Haar moeder gaf haar alles wat ze
vroeg om naar de mensen te brengen en Lientje zelf had nog maar één paar kousen.
Maar het werd veel, zo veel dat haar moeder het niet aankon, haar hele spaarboekje
was al op en ze was gedurig in angst dat mijnheer het merken zou. Ik vroeg thuis
ook van alles en moeder gaf het dan, alleen vond vader het niet goed dat ik er al te
veel tijd voor gaf, want dan kwam het schoolwerk in het gedrang, en al te veel in de
weer op de fiets, daar werd je moe van. Maar hij gaf er toch wel geld voor en soms
ging hij zelf in mijn plaats. Lientje is er ook ziek van geworden, het volgend jaar,
want toen ze van school af was deed ze niets dan mensen opzoeken, hier en daar, ze
ging er zelfs voor naar Amsterdam en andere plaatsen, altijd beladen met zware
tassen, altijd in spanning voor de politie. Ze kreeg er huilbuien van en toen ze op bed
moest liggen had ze tenminste drie weken rust. Maar ook toen was het altijd denken
aan die mensen en dan was ze pas tevreden als ze hoorde dat ik of een ander ernaartoe
was gegaan. Ik ben zelf ook twee weken op bed geweest van oververmoeienis, dus
ik begreep dat wel.
Maar Lientje was nog niet eens helemaal in orde of ze ging er weer op uit. Wat
die in die jaren gedaan heeft, dat is niet te ver-
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tellen, ik weet er niet eens alles van. Zwoegen was dat, een kruier kon niet meer. En
dan altijd die spanning. En het verdriet dat je zag. En daarbij altijd de leugentjes voor
haar vader. Maar dat vond ze niet zo erg meer als ik. Ze zei gewoon: Er moet geholpen
worden, de rest komt er niet op aan.
Ze had ook gelijk, want wat je zag was vreselijk, je had er heus alles voor gedaan,
nog veel meer dan liegen en bedriegen, als je daar tenminste iets mee kon verlichten.
We zeiden allebei dat we genoeg lelijks hadden gezien voor je hele leven, al werden
we nog zo oud. Overal hetzelfde, de man of de broer in de gevangenis of in een kamp,
geen geld, geen kleren of eten, voor de kleinste kinderen niet, geen medicijn, geen
brandstof, de boel verkocht of gestolen, en dan de angst voor nog erger. Je hoefde
ook niet meer te vragen waarom. De oorlog, neen, daar was het niet alleen om, maar
omdat ze mishandeld moesten worden of kleingeslagen, omdat ze slachtoffers moesten
zijn van wreedheid. Je hoort de mensen wel zeggen dat er geen wreedheid bedreven
is, of anders dat de oorlog dat nu eenmaal met zich meebrengt. We waren verslagen,
moesten we nog gemene dingen doen ook, tegen je overtuiging in? Geen wreedheid.
We hebben gezien van wel en dat het niet noodzakelijk was. De politie zei dan dat
ze bevel hadden het te doen, maar een onmenselijk bevel voer je niet uit en
onmenselijk was het in ieder geval. En daar moest je helpen, ook al zou het tegen je
vader en moeder gaan. En als het dan nog zo'n vader was als die mijnheer Lemberts.
Ik weet het niet, maar zo'n man had zich zeker nooit afgevraagd waarvoor hij eigenlijk
geboren was. Terwijl hij zat te eten, met een gezicht dat glom van voldoening, vertelde
hij aan die Meinigs grapjes over zo'n geval dat je toevallig kende. Ja, ik had een
afschuw van hem, ik kon er niets aan doen.
En nu vertel ik van een ander meisje dat we leerden kennen. En van nog veel erger.
Ik weet niet of ik het duidelijk zal kunnen zeggen, want als ik eraan denk komt die
haat terug en ik word weer boordevol. Ze heette Dora Wilman, u mag de naam wel
weten, ze was ook ouder dan ik, eenentwintig. We leerden haar kennen omdat ze
met ons meedeed, maar ze kon het niet goed aan want ze was nogal bedeesd en
onhandig. Ze verdiende al zelf haar brood als assistente in een apotheek. Door haar
kwamen we in huis bij haar verloofde, een student, die bij zijn moeder woonde, een
enige zoon. De afgod van zijn moeder, dat kon je
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dadelijk zien aan de ogen waarmee ze naar hem keek. Hij zei het ook zelf: Mijn
moeder denkt dat ik alleen maar haar speelpop ben. Natuurlijk deed hij met ons mee,
meer dan dat, hij gaf ons aan wat en hoe we moesten doen en hij had telkens nieuwe
karweitjes voor ons, maar niet de gevaarlijke, die deed hij zelf. Of ze zo erg gevaarlijk
waren, vader geloofde het niet, maar ik zal nu maar bekennen dat ik u niet alles
verteld heb, dat mocht niet en je had het mekaar gezworen. Ik heb immers al gezegd
dat ik in die tijd geleerd heb achterbaks te worden, dat moet u me maar vergeven.
Steven Willem knikte goedmoedig en haar grootmoeder streek haar over de hand.
Jan en zijn vrienden hadden een club met het doel om zulke mensen als mijnheer
Lemberts een afstraffing te geven zoals ze verdienden. Je hoorde dan van de gemene
streken die er gedaan waren en je zat samen te bedenken wat voor straf ze daarvoor
moesten hebben. Gerechte straf, geen wreedheid. Daar verkneukelde je je dan in,
maar of er veel van gekomen is, ik weet het niet, het bleef geloof ik meest bij woorden
en dingen die eigenlijk maar baldadigheid waren, kwade brieven schrijven of
hoogstens een pak rammel, zoals die mijnheer Lemberts op een avond kreeg. Een
misdaad is er niet begaan. Maar Jan werd gepakt, ze hadden het ontdekt, en 's nachts
toen hij op bed lag kwamen ze hem halen. Zijn moeder heeft hem zien gaan. Ze heeft
hem niet teruggezien. Het stond in de krant, dat hij doodgeschoten was, met nog
negen anderen. Zelfs toen hij dood was heeft ze hem niet teruggekregen om hem te
begraven, ze weet niet waar hij ligt.
Toen we het hoorden waren we verslagen. Dat zo iets mogelijk was, een jongen
waar je gisteren nog vrolijk mee had gepraat, doodgeschoten. Daar denk je dan over
na. Was dat een wreedheid die de oorlog met zich meebrengt? Niets hadden ze tegen
de vijand gedaan, tegen hen ook niets in de zin gehad, maar tegen de valserds van
je eigen volk. De andere jongens hebben we niet gekend, maar die hadden toch ook
hun moeders. Tien moeders, hun jongens voor altijd verloren. Niet als soldaat
gevallen, met de kans van de verdediging, maar vermoord. Ja, vermoord, dat zulke
wezens als Lemberts en die Meinigs hun straf zouden ontgaan. Neen, schelden of
alleen maar verachten, daar had je niets aan. Daar word je bitter van, je krijgt haat
in het hart. Je lag
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maar te denken en je vouwde de handen, dat God ze mocht uitroeien. Ik heb de
moeder van Jan gezien en Dora, hoe ze met mekaar in de armen op de canapé zaten,
zonder een woord, doodstil, alsof ze eeuwig zo zouden zitten, ik durfde niets te
zeggen. En als je dan alleen was en je had gehuild, dan kwam die vraag terug, en die
bitterheid, en je haatte nog veel erger, dat je de mensen die dat op hun geweten hadden
wel verscheuren kon.
Ik was de enige niet, allemaal hadden we die haat. Sommigen zeiden er niets over,
maar als je erover sprak kon je het aan hun ogen zien. Ik ken er die je nu nog star
ziet worden als je het maar noemt. Eén bekende me dat ze haar vader had vervloekt,
hij had het afgeluisterd toen ze met haar moeder over die club sprak en hij had het
aangegeven. Ze wist dat het slecht was, ze vervloekte ook zichzelf. Voor mij is er
toch niets meer in de wereld, zei ze. En ik kon haar niet helpen, ik wist er niets over
te zeggen dat haar troosten kon. Je moest het met jezelf uitvechten. Het was voor
mij toch ook zo, met die haat de wereld te blijven aanzien. Dat kon immers niet, dan
deed je beter de wereld dadelijk uit te gaan. Er waren er veel zo die met die vraag
de lange nachten lagen. Dat is het wat ik gezien heb, ik ben bang dat ik er nooit
helemaal overheen zal komen, dat er zo veel haat in de wereld is.
Ik heb het ook met mezelf uitgevochten. En Lien ook. Wat mijnheer Lemberts
betreft, ik blijf erbij, die zou zijn straf verdienen en als hij die niet krijgt ligt het er
niet aan dat hij onschuldig is. Je vroeg je af wat er met zo'n straf bereikt zou worden.
De doden komen niet terug. Zou het anderen weerhouden het nog eens te doen? Dat
gebeurt niet meer. Zou hij er beter van worden? Ik denk het niet, hij zou alleen maar
wrok gaan koesteren en in het geniep gemene dingen doen. Wat dan? Moeten de
mensen met hem praten om hem te overtuigen dat hij slecht gedaan heeft, dat hij
boeten moet en zich verbeteren? Ik kan het niet helpen, daar geloof ik ook niet meer
aan. Als hij verbeteren wilde zou hij zelf wel ermee beginnen. Ik spreek niet van
hem alleen, maar van al de anderen die net zo waren. Wat dan? De doodstraf, om te
voorkomen dat ze weer zo zouden doen? Daar geloof ik ook niet aan, je krijgt nog
maar meer verdriet in veel huisgezinnen en nog meer haat. Het land uit zetten, dat
is misschien het beste, maar waar wil men ze hebben? Iedereen zou zeggen: Dankje
wel, en ze niet toelaten. Moet je dan met je haat blijven zitten? We wisten er geen
uitweg van.
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Maar er is iets veel beters, daar waren Lien en ik het over eens. Ook Dora vond het
zo en die had reden voor wat ze zei want alles was voor haar vernietigd.
Als u de moeder van Lien gezien had, de toestand waar ze in verkeerde toen ze
wist dat mijnheer zijn straf zou krijgen. En Lientje zelf, al wist ze ook dat hij slecht
was. Mevrouw was bleek, ze kon niet meer eten, ze kreeg allerlei kwalen van de
slapeloosheid en van de angst, dat moest je ook nog aanzien. Lientje zei: Als hij
gepakt wordt en de zwaarste straf krijgt, dan is het met moeder ook gedaan en wat
moet er dan van mijn broertjes worden? Neen, we mochten niet hard zijn, net zoals
zij, en wreedheid met wreedheid vergelden. Helemaal geen straf, dat is het beste. Al
het mogelijke kunnen we doen om ze te helpen zich te beteren en lukt het niet, in
godsnaam, dan moeten we ook dat maar dragen. Ja, we waren het erover eens dat
we ze maar vergeven moesten, ook al hadden ze het niet verdiend. Je dacht eraan,
als je zelf iets ergs gedaan had, dan zou je ook dankbaar zijn voor vergiffenis.
Meer heb ik niet ondervonden, maar het was toch veel, iedere dag, en ik geloof
dat het mij lang bij zal blijven.
Haar grootmoeder viel dadelijk in: Zie je wel dat ze meer ondervonden heeft dan
wij toen we zestien waren? Ja, Margrietje, je hebt meer dan genoeg gezien.
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XVII
Het was de middag van de laatste zondag in april toen alleen Peter Waterkerk nog
van zijn ondervinding zou vertellen. Deze schoonzoon van de burgemeester, een
waterbouwkundige van beroep, was een rustige man die zich zelden het horen en
ook nu, onder het praten der anderen, zweeg hij, naar buiten kijkend en met de grote
handen zorgvuldig de pijp stoppend. In de veranda was het stil want de grotere
jongens en meisjes waren weer op een tochtje langs de hyacintenvelden uit en de
kleine kinderen speelden in de tuin achter de bosjes, hun stemmen soms te horen
samen met vinkeslag. Toen hij merkte dat ze op hem wachtten, begon hij:
Er is al genoeg verteld. Wat ik eraan toe zou kunnen voegen zou maar herhaling
zijn van wat u van de anderen hebt gehoord, van geweld en onderdrukking, zelfzucht
en afgunst, leugen, verraad, ook van rechtschapenheid, trouw, hulp. Wat ik daarvan
gezien heb is ongeveer hetzelfde als wat mijn vrouw gezien heeft, of de anderen van
de familie of de vrienden, en als het eens iets was dat ik alleen meemaakte leek het
er toch zo veel op dat het geen nieuws zou zijn.
Genoeg, ja, maar ook lang niet genoeg. Joris vond dat het vroeger bij ons in het
land wat slap en suffig toeging. Nu, wat er in deze tijd gebeurd is zal nog veel jaren
de gedachten bezighouden. Geschiedschrijvers, filosofen, economen zullen er boeken
over schrijven, dichters zullen er verzen over maken, maar ook zonder de geschriften
zal de herinnering aan deze dagen voortleven, want de ouders zullen de kinderen
ervan vertellen tot in het verre nageslacht. Zo zal er ook wel gefantaseerd worden
en legenden zullen ontstaan voor wie, zoals zuster Dieuwertje, daar hun pleizier in
vinden. Wat slecht was wordt dan nog erger dan in de hel, wat goed was bijna even
mooi als in de hemel. Wij, die in deze tijd zelf leven, kunnen de dingen met gewoon
verstand beschouwen, maar laten we dan ook bij de feiten blijven. En als we die
wegen, de goede en de slechte, mag het schijnen dat die mekaar niet veel ontlopen,
veel slechts daar, veel goeds hier, maar
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het blijkt toch dat het goeds zwaarder weegt en, gelukkig voor ons, zitten wij aan
deze kant.
Ik heb bij al wat ik zag en hoorde mijn best gedaan het feit te begrijpen en als u
horen wil wat ik zoal heb meegemaakt zal u zich tevreden moeten stellen met wat
ik erover gedacht heb. En de slotsom waar ik toe gekomen ben is dat er veel walm
is opgegaan waar men de neus bij dichthoudt, zoals ik in het begin al zei. Meer, veel
meer dan de brave zielen onder ons konden weten. Ja, veel meer van het bedorvene
dan voor uw oren goed zou zijn. Daar blijf ik bij. Maar ik geef dadelijk toe dat ik,
toen ik dat zei, niet gedacht had aan de goede feiten, waarvan de meesten van ons
toch vooral verteld hebben.
Het grootste feit is de ramp van de oorlog die over ons werd geslagen. Geen redelijk
mens zal tegenwoordig nog volhouden dat de oorlog een onafwendbaar kwaad is,
zoals een ramp van de natuur, een watersnood of een aardbeving. Je hoort wel de
theorie dat de oorlog een van de middelen van de natuur is om de zwakke elementen,
die niet dienstig zijn voor de voortzetting van de soort, af te scheiden en te vernietigen,
zo iets als een wan waarmee de boer het kaf van het koren scheidt. Dat kan niet waar
zijn, ten eerste omdat de oorlog niet de zwakken vernietigt, de ouden en de
gebrekkigen, maar juist de sterken; ten tweede omdat de natuur, als dit het doel was,
het niet alleen op de mannen gemunt zou hebben, maar ook op de vrouwen; ten derde
omdat de natuur, voor zover we die begrijpen, toch niet zo overdreven roekeloos zou
zijn om, ter wille van een schoonmaak in een ontaarde maatschappij, miljoenen en
miljoenen op te ruimen, alleen in sommige delen van de aarde, en tegelijk miljoenen
gebrekkigen te maken, de gewonden, de verminkten die voort mogen blijven leven.
De uitroeiing van joden kan men niet dat natuurmiddel in de schoenen schuiven,
maar zonder oorlog was het niet gebeurd. Men schat de slachtoffers onder dit volk
op een vijfde deel ervan. En dit toont, dat als het waar mocht zijn dat de natuur op
deze manier aan de behoefte om te wannen wil voldoen, daar gauw paal en perk aan
gesteld moet worden. Het is mogelijk dat dit middel tot het schiften van de minst
geschikten in oertijden geholpen heeft, toen sommige volksstammen nog iets minder
van de beesten verschilden dan andere en deze vorm van strijd dus werkelijk toonde
welke de sterken en welke de zwakken in lichaamskracht waren. Zo
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deden de beesten het ook onder mekaar. In deze tijd heeft men er andere ideeën over.
Wij willen de zwakken niet vernietigd hebben, maar helpen en behouden. Er kunnen
onschatbare waarden onder zijn. U hebt gehoord wat Dirk en zijn vrienden dachten
over een betere wereld, toch heus geen geleerden: Als anderen niet zo goed mee
kunnen, zei hij, kunnen degenen die er beter aan toe zijn ze toch wat voorthelpen.
Dat klinkt hoopvoller dan zo'n stelling over de bedoeling van de natuur.
Ik heb over die theorie veel horen redeneren, men haalt er de filosofie bij en de
uitspraken van geleerden. Strijd is er altijd geweest en zal er altijd zijn, wordt er dan
beweerd, zoals Jacoba zei, dat tegenwoordig strijd de achtergrond van alles is. Strijd
is ook goed, heet het dan, want alles wat waard is gewonnen te worden, wordt door
strijd verkregen. Maar kan er ook niet door streven gewonnen worden? door werken?
door denken? Ik vind dat de mensheid juist door deze inspanningen aan haar meest
waardevol bezit gekomen is.
En daartoe behoort ook de verdraagzaamheid, het voornaamste kenmerk van
beschaving. Is het nodig de zwakke elementen, waaronder ik dan liever de geestelijk
ondeugdelijke, de misdadige versta dan de lichamelijk mindere, op beestachtige
wijze onschadelijk te maken? Kan er niet getracht worden alles daaronder wat
mogelijk nog dienen kan, te behouden en voor de hopeloze gevallen een menselijke
wijze te bedenken voor hun einde?
Maar dat deze oorlog, die wij gezien hebben, bedoeld was als een zuiveringsmiddel,
geen kind zou dat geloven. Het was een ouderwetse roofoorlog, alleen nieuwerwets
in de grootscheepse organisatie om de overwonnenen, behalve te beroven, tevens
duurzaam in slavernij te houden. En dat motief is het, de roof met onderdrukking,
dat de hele wereld heeft afgekeurd. We mogen het aan de knappe koppen overlaten
te onderzoeken naar de identiteit van de schuldige aan die misdaad, in hoeverre er
rekening moet gehouden worden met morele schuldigheid van anderen, die
aangemoedigd of niet voorkomen hebben, in hoeverre er mag en kan gestraft worden.
De hoofdzaak is het feit dat we constateren, van een misdaad, groter dan in de
geschiedenis is voorgekomen.
Ik zeg dit alles maar zo uitvoerig om mij te vrijwaren voor de blaam van
partijdigheid, verblinding door het gevoel. Maar het feit wordt eenvoudiger
geconstateerd in de afkeuring die de
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stem van de wereld heeft uitgesproken. Toen onze ouders daarginds zaten hebben
ze in die jaren beter dan wij in onze afzondering die stem uit alle delen van de aarde
kunnen horen. Ze hebben die nu ook hier gehoord in verschillende schakering, van
toorn en schelden, van de agressiviteit van Dirk en zijn vrienden, van de smart die
uit de woorden van Judith klonk, de haat en de vergiffenis in die van Margriet, alles
riep van afkeuring, beledigd rechtsgevoel, beschuldiging: misdaad. Geen natuurramp,
maar misdaad, zo afschuwelijk dat er geen vrede voor het hart kan zijn eer er geboet
en hersteld is.
Wie is het die hier schuldig staat? Het zal u opgevallen zijn dat geen van ons, die
gesproken hebben, de vijand meer dan terloops heeft genoemd, evenmin als professor
Willems deed. Hij wordt te veel gehaat, te veel veracht om zijn naam uit te spreken.
Sommigen duiden hem alleen maar met een schimpwoord aan. Maar wanneer hij
voor het gerecht van de wereld staat zal zijn naam worden opgeschreven.
Het tweede feit, waarover u juist zo veel keren hebt moeten horen, is het pijnlijkste,
het gedrag van de handlangers, de landgenoten die de vijand dienden. Het werd
verraad genoemd, niet omdat zij wat algemeen ons eigen heil geacht werd ontkenden
en bestreden, hetgeen in een vrij land hun recht was, maar omdat zij de vijand
bijstonden toen hij kwam om het te vernietigen. Van alles, wat ons eigen was,
beroofde de vijand ons, van onze vrijheid, van ons geestelijk welzijn, van onze
goederen, en in de uitvoering van die opzet verleenden die landgenoten hem hun
dienst. Te meer werd het verraad genoemd omdat zij van die diensten voordeel
trokken, betrekkingen aanvaardden waarop hun bekwaamheden geen aanspraak
konden maken, beloningen, gunsten, waaruit dus bleek dat zij niet alleen door een
ideaal gedreven werden, maar ook door eigenbelang. Uit de voorbeelden die u verteld
zijn, en die vermenigvuldigd, zeker ook overtroffen zouden kunnen worden, hebt u
ook van andere drijfveren voor die medewerking met de vijand kunnen horen, afgunst,
eerzucht, wrok. Ik denk dat een verdediger zich voor zijn cliënt ook zou kunnen
beroepen op idealisme, op een zucht onze maatschappij te verbeteren. Wie er een
ideaal op na houdt wordt geacht enig verstand te hebben, dat hem toch wel geleerd
zou hebben te onderscheiden tussen geoorloofde en ongeoorloofde middelen om het
te bereiken.
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Over de drijfveren, de redenen, de mogelijke verontschuldigingen spreek ik nu niet,
die mogen door een rechtbank gehoord worden waar een verdediger aanwezig is. Ik
houd mij bij dit tweede feit dat ik waargenomen heb, de medeplichtigheid van
landgenoten aan die misdaad. U hebt van allen de afkeuring daarover gehoord, de
verontwaardiging en nog sterker gevoel. Dit feit was het ook vooral waaruit de
misselijke walmen stegen die nu nog de atmosfeer bederven. Dat er onder ons zo
veel waren, van aangezicht bekend of van horen zeggen, tot de vriendenkring
behorend, tot de familie, die zich met verfoeilijk werk bezighielden, die zich van een
vijand besmetten lieten, dat er onder onszelf zo veel bedorvens bleek te bestaan, dat
is het wat ons het diepst geschokt heeft en dat in de ziel van het volk de wil heeft
opgeroepen, zo sterk als de noordwesterstorm, om dit kwaad uit te roeien.
Er is veel gepraat over één enkel individu, omdat wij hem toevallig persoonlijk
kenden en hij het vertrouwen, dat sommigen in hem hadden, teleurstelde. Hij was
nog maar een middelmatige in het wangedrag, er waren er veel erger, veel sluwer
en gemener, zoals er ook waren aan wie hun falen niet moeilijk vergeven kan worden,
de lichtvaardigen en de onnozelen die zich gedachteloos lieten meevoeren, zonder
zich bewust te zijn van wat ze deden. Er waren er ook die tijdig hun dwaling inzagen
en zich afkeerden van de verkeerde handelingen, zoals er een onder ons zelf bekende.
Natuurlijk zal er in het oordeel over de medeplichtigheid onderscheid gemaakt worden
voor de mate ervan. We kunnen onze vriend Winter verzekeren dat er in Holland
matigheid is. Ik stel mij voor dat velen van de duizenden zelfs vrijgesproken zullen
worden, met een terechtwijzing of een blaam, dat men velen vergiffenis kan schenken,
en dat men voor de belhamels, voor diegenen van wie de schuld al te zwaar is, een
straf zal eisen.
Voor mij is dat alles bijzaak, ik gun het anderen er zich mee bezig te houden als
zij daar voldoening in vinden. Er zijn er genoeg. Een voorbeeld daarvan was Mondel,
een Indischman die ik leerde kennen toen de oorlog uitbrak. Hij was hier pas
aangekomen met verlof, hij kon dus niet naar Indië terug. Die man had een
verzamelmanie, behalve postzegels, penningen, portretten, ik weet niet wat al,
verzamelde hij alles wat op de oorlog en de bezetting betrekking had, en toen ik hem
ontmoette had
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hij juist een nieuwe verzameling aangelegd. Hij liet het me zien, drie dikke journalen,
groot folio, stevig gebonden, waarvan het eerste al bijna gevuld was. Daarin boekte
hij nauwkeurig, genummerd, al de ergerlijke daden, door landgenoten bedreven,
waarvan hij kennis had, met vermelding van de bronnen, de getuigen, met verwijzing
naar andere nummers, die betrekking hadden op de categorieën waarin hij die daden
had ondergebracht. Zo'n verzameling was nuttig, zei hij, omdat vooral in bewogen
tijden, wanneer schokkende gebeurtenissen elkaar snel volgen, het geheugen niet in
staat is de feiten, die van minder belang schenen, vast te houden. Later herinnert men
er zich wel iets van, maar niet helder genoeg om zekerheid te hebben omtrent de
toedracht. We leven snel, zei hij, we slijten snel. Maar met deze verzameling kon hij
op zijn gemak beschouwen en vergelijken en overwegen welke bestraffing voor
iedere wandaad paste. Wanneer het tot vonnissen kwam kon hij ook die in de
verzameling vermelden, ter lering van zijn kleinkinderen. Je moet er maar het geduld
voor hebben.
Voor mij is het feit van de misdaad genoeg om al mijn gedachten te vervullen.
Dat zal ik, met of zonder bestraffing, nooit vergeten. En hiermee noem ik tegelijk
de ergste straf die de schuldigen treft. Wij Hollanders kunnen gemakkelijk vergeven,
maar we hebben nu eenmaal een lang geheugen en vergeten kunnen we niet. Wie
zich vals gedragen heeft, wie aan plundering en moord heeft meegedaan, aan
wreedheid op de weerlozen onder ons, aan het verraad van wat ons na God het hoogste
is, hun namen zullen we onthouden, tot onze eigen last en ergernis, zeker, maar tot
hun smaad. We zullen die namen zo weinig mogelijk noemen en toch zal men in
later tijd nog weten wat ze betekenden. We kunnen het kalm uitspreken, een
beschuldiging.
Wij, die hier zitten, zijn geen mensen die anderen kwaad zouden doen. Zo zijn ze
allen die in Holland wonen, rustige, goedaardige, gemoedelijke mensen die men,
wat voor kritiek men ook op ze hebben mag, niet van kwaadwilligheid jegens anderen
beschuldigen kan. Ze vielen niemand lastig. En dat volk werd verraderlijk overvallen,
verslagen, daarna vernederd, bedrogen, beledigd. Dat volk werd tot armoede toe
beroofd, tot dwangarbeid onderworpen, tot oneerlijkheid gedwongen. Zijn mooie
schone steden en landerijen werden verontreinigd en verwoest, zijn maatschappelijke
orde werd uiteengeslagen. Velen van zijn
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zoons werden in kampen gemarteld op onzegbare wijze, bij tientallen vermoord. Zijn
rechtschapen opgevoede kinderen tot verdorvenheid gebracht, hun het onderwijs, de
grondslag van hun broodwinning, ontzegd. De behoeftigen de weldadigheid
onthouden. De honger werd in het land verspreid, de ellende van de ziel, angst en
wanhoop. De gezondheid en de kracht van het volk ondermijnd. Vraag professor
Willems om een uitvoerige uiteenzetting van de misdaad, ik noem alleen wat we
allen gezien hebben. Dat hebben zij gedaan, daaraan zijn zij schuldig, de vijand en
de medeplichtige.
Ik heb nog een feit gezien dat ik noemen moet, het waardig en moedig gedrag van
het volk onder deze beproeving. Dat het de misdaad afkeurde en er zich tegen bleef
verzetten, spreekt vanzelf, anders zou het zijn bestaan niet waard zijn. Het was klein
in aantal en ongewapend, dus konden afkeuring en verzet niet afdoende zijn om de
misdaad tegen te gaan. Maar wel waren die zo sterk dat zowel vijand als medeplichtige
nooit in twijfel hebben verkeerd, dat ze altijd geweten hebben hoe ze veracht werden
en dat er voor hen maar twee mogelijkheden waren, volharding in de misdaad of
nederlaag. Het heeft meer dan afkeuring en verzet getoond. Het heeft, dat mogen we
zonder zelfverheffing zeggen, deugden getoond die we het nooit zo onweersprekelijk
hadden durven toeschrijven. Moed, waar terecht op is gewezen, standvastigheid,
geduld in de beproeving, voortkomende uit geloof aan zijn recht, vertrouwen op God.
En, waar we vooral verheugd over mogen zijn, barmhartigheid, algemene
hulpvaardigheid. Met dit feit, het gedrag van het volk, kunnen we gerust zijn over
de toekomst.
Wat dat betreft zou ik nog iets willen zeggen. Dat het mogelijk was, dat er onder
ons zo velen niet inzagen dat ze, door met de vijand samen te spannen, hun eigen
volk bestreden, dus ook zichzelf, dat toont dat er iets bij ons niet deugde. Daar moeten
ook wij schuld aan hebben. Wat het was, dat die scheuring teweegbracht, ik weet
het niet, ik laat het aan anderen dat vraagstuk op te lossen. Maar de verkeerdheden
die wij bij ons eigen volk hebben zien gebeuren, mogen niet meer voorkomen. Dirk
en zijn vrinden willen een zindelijke wereld. Daar zullen we voor zorgen, zei hij.
Laat dat een taak zijn die wij hun, de jongeren, toevertrouwen, wij die erin gefaald
hebben.
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XVIII
De oude dominee en zijn vrouw, beiden in gedachten, liepen in de schemering nog
voor het huis heen en weder toen de anderen kwamen, de Molendams van Galenbrug
met dochters en schoonzoons, de Winters met hun gasten, Eikeboom en zijn vrouw
Judith van het huis aan de vlonder, de dochter die in Haarlem woonde met haar
vriendin Antonia, ook de jongens en de meisjes, maar die hielden de fietsen aan de
hand en bleven niet. De avond had iets van mildheid, de vooravond van mei, maar
het was fris genoeg om de sjaal aan de hals vast te maken, de lucht achter de stille
bladeren nog gekleurd in tinten rozig, lila en lichtend grijs over een krullige
wolkenvacht die grillig weer voorspelde. En veel vogels sliepen nog niet. Een duif
fladderde van boom tot boom nabij, door een andere nagevlogen, de lijsters lieten
zich horen in de vlierbosjes langs de weg, de mussen nestelden ritselend in de klimop.
Eén vogel was er, gescholen ergens in de donkere boomgedaanten voor het weiland,
waar nog iets geel gloorde, die de zoetste klanken van de lente scheen te zoeken,
soms maar in enkele diepe tonen van verlokking, dan in roepen van versmachting,
helder en hoog, opeens afgebroken. Zij luisterden, het oor naar die kant gekeerd.
Maar hij bleef zwijgen. Die vogel kent de meimaand hier bij ons, zeide Leentje, het
is nog geen lente, alleen maar de belofte, er kan nog hagel komen.
Moeder en de dochters gingen het eerst naar binnen, de anderen volgden in gesprek,
de lichten werden aangedaan. Alleen de dominee bleef stil toen hij met zijn bijbel
kwam. Nadat hij gelezen had keek hij de tafel rond en hij sprak: Wij hebben van veel
droefs gehoord, veel slechts, en ik vrees dat het nog maar een klein deel is van de
ondervinding hier. Laat nu een ieder zeggen wat hij ervan behouden heeft, wat de
gedachte eraan is die hem het meest vervult. Daaruit kunnen wij, die maar
toeschouwers waren, zien wat tellen mag.
Het was weer Nicolaas Eikeboom die, de opzet argwanende om tot een verzacht
oordeel te geraken, zich verzette. Het spreekt vanzelf, dominee Jan Hendrik, zeide
hij, dat wij nu
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anders denken dan op de dag toen het ons overkwam. De tijd heeft al iets geheeld,
wacht nog een eeuw en er is niets van over dan herinnering in de boeken. Wat u
gehoord hebt, daar kan u beter naar oordelen dan naar de bezonken gedachten die
bij een ieder min of meer gematigd zijn door zijn christelijk gemoed.
Daar heb je het woord gezegd, was het antwoord. Wij spreken volgens de wet van
de geest, die ons zegt het goede te willen, niet volgens de wet van het lichaam, die
ons dwingt het goede niet te doen. Het zijn de gedachten van christenen die wij willen
horen. Maar ook als men ze niet zo wil noemen, ook als het onchristelijke gedachten
zijn, mag een ieder zeggen wat hij het eerst denkt na deze beproeving van ons volk.
En hierbij knikte hij Antonia toe, aan de rechterhand van moeder gezeten, dat zij
beginnen zou. Eerst aarzelde ze, dan sprak ze: Het is eigenlijk niet zo moeilijk te
zeggen als het lijkt. Als ik rondkijk naar mijn vrienden, als ik op straat de mensen
aanzie, is het vooral de verlichting die me treft. Een ieder is opgeruimd met het gevoel
dat alle leed voorgoed gedaan is. Het is als de lente na een barre winter, eindeloos
donker. We hebben een zware tijd gehad, maar hij is voorbij. Veel mensen dachten
wel, we komen er niet door, de vijand is zo sterk, hij zal ons op den duur verpletteren.
Er is veel geleden, er zijn veel tranen geweest, meer dan wij dachten te kunnen
verdragen. Het wachten, dat was het ergste, maar we wisten dat het moest. We hebben
gewacht en gewacht, zelfs toen we niet meer op medelij hoopten, gewacht, het scheen
zonder einde. En kijk nu, de overweldigers zijn uitgeraasd en gevallen, daar liggen
ze, maar de duldzamen, de zachtmoedigen worden geholpen, zij zijn blijven staan.
Wonderlijk zoals de kracht van het dulden gebleken is. We hebben er ook een heilig
voorbeeld van.
Toen zij zweeg zat de dominee met een glimlach op het gezicht. En Nicolaas
Eikeboom, tegenover haar, sprak: Ik vrees dat er niet veel het geluk hebben het zo
eenvoudig in te zien, behalve onder degenen die het voorrecht hebben dicht bij
dominee Jan Hendrik te leven. De meesten van ons zijn nuchtere mensen en die
vergeten de feiten niet. Er is een misdaad gepleegd, groot, gruwelijk. Ons eerste
gevoel is dat het onrecht goedgemaakt moet worden. Onze bijbel staat vol, meer dan
enig ander boek, van aanklacht tegen onrecht, van smeken dat het hersteld mag
worden. Job klaagde God zelf van onrecht aan. Er zijn er in
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ons land die slecht gedaan hebben, die hebben meegewerkt aan moord en
mishandeling, roof, vernieling. We weten het, niet zij zijn het die de wonden kunnen
helen of de schade herstellen. Maar het gevoel van recht eist boete. We weten ook
dat we ze daarmee niet goed kunnen maken, het kromme wordt door de mens niet
recht gemaakt. We eisen dat het slechte als slecht beschouwd wordt, het kromme als
krom. Het herstel, daar zullen we met Gods hulp zelf voor zorgen. Dat is onze eerste
gedachte, ik weet dat ik niet de enige ben die zo denkt.
Dat is de gedachte aan de schuld, zeide Elisabeth Winter. Je mag gelijk hebben
dat iedereen voor de schuld geboet wil zien, of liever nog, de oorzaak ervan
weggeruimd wil hebben, zodat we zeker mogen zijn dat het onze kinderen niet
overkomt. Maar de schuld is niet het eerste waar we aan denken. Vader vroeg wat
de voornaamste gedachte was die we van deze tijd behouden hebben. Ik geloof ook
niet dat Nicolaas het eerst aan de bestraffing denkt en dat hij alleen wilde dat we het
niet zouden vergeten. Vraagt men er mij naar, dan weet ik dadelijk wat ik zeggen
moet. Die oorlog heeft bij ons niets eigenlijks veranderd. Helemaal goeden en
helemaal slechten waren zeldzaam. De meesten waren goed en trouw aan elkaar, een
beetje meer, een beetje minder. En enkelen waren een beetje meer of een beetje
minder kwaad. Die zullen er nog wel zijn en nog wel geboren worden, net als de
achterlijken, de gebrekkigen. Het is bij ons niet alles puike waar. Maar de wil om
goed te zijn en de trouw aan elkaar hebben ons niet verlaten. Dat is het voornaamste.
Laten we die vooral vast behouden nu de kwaden meer verdriet veroorzaken dan
vroeger.
Zij keek daarbij haar man aan, of ze goed gesproken had, en Winter viel dadelijk
in: Er is misdaad gedaan, dat staat vast, hoe groot en hoe wreed die was kan niemand
nog beseffen. Maar in ieder geval willen we geen vergelding die de misdaad in
grootheid en wreedheid zou evenaren. Loon naar werken, zegt het gewone
spreekwoord. Er zal dan ook zonder ons toedoen een vergelding zijn, die voortkomt
uit de misdaad zelf, een hardere dan wij kunnen toemeten. De vijand heeft zich door
alles wat hij gedaan heeft zelf van de anderen afgezonderd, daarin vindt hij al zijn
loon. Met de landgenoten, die ons bedrogen hebben, is het nog erger gesteld, want
nu hij ze gebruikt heeft wil ook de vijand niet meer van ze weten. Hun gedrag, dat
is voor mij, en
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voor ons allemaal, denk ik, de hardste ondervinding, want ze zijn toch landgenoten
met wie je vroeger vrindelijk omging. Laten we dat niet vergeten. We zullen ons
moeten verzoenen met de gedachte dat ons gevoel van recht, wat hen betreft, niet
helemaal voldaan zal worden. Zou dat ons zo moeilijk vallen? En kunnen we niet
een stapje verder gaan? Een matig oordeel zal ons niet armer maken. Zoals Elisabeth
zegt, de goedheid heeft ons volk niet verlaten.
Judith, die in gedachte zat, richtte zich verwonderd op toen ze merkte dat de
dominee het hoofd naar haar gekeerd hield en de anderen naar haar keken.
Wat zal ik zeggen? zeide ze met een zucht. Ik heb de tranen van de verdrukten
gezien, ik heb hun klagen gehoord. Ik heb de slachtoffers gezien die weggebracht
werden. In mijn dromen verschijnen hun gezichten, ze kijken me aan en vragen
waarom ik niet troostte. Ze zijn er niet meer. Die het overleefd hebben zullen een
trooster vinden die ik niet eens begrijpen kan. Voor mij is dit een wereld waar kwaad
gedaan wordt. Een holle wereld, een woestenij, alleen nog wanhoop te horen. Ook
het kwaad maar zonder zin. Die het gedaan hebben, die hebben de smart niet gekend,
ze zullen ook zonder trooster zijn. Wat kan ik ervan denken? wat kan ik ervan zeggen?
Ik heb onschuldige mensen gezien, veracht en mishandeld, gehaat zonder reden,
doodgemaakt. Wat kan ik ervan zeggen? Geen straf geeft ze ons terug.
Toen zij stil bleef en de ogen neergeslagen hield sprak Jacoba: Ze heeft gelijk,
geen vergelding geeft ons iets terug. Voor de slachtoffers zal treuren in ons blijven.
Maar ook de levenden vragen iets van ons. Er moet troost gegeven worden, de hand
van een ander mens moet ze opbeuren die nog neerzitten in hun leed. Er moet hulp
zijn voor gebrek. Het land is leeggeroofd, er is vernield, ontwricht, dat moet alles
hersteld worden. Daarvoor moeten we werken en dat is het eerste waar we aan denken.
Met ons werk zullen we nuttiger zijn dan met oordeel in de rechterstoel. En laten we
het degelijk en grondig doen, vlug, zonder praten, zodat men er niet alleen lang profijt
van heeft, maar ook gauw.
Cornelis Rogge, die naast haar zat, knikte en zeide: Jacoba denkt zoals een zakelijke
heelmeester, we hebben te veel te doen om de dag met praten door te brengen. Er is
een tijd van
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oorlog, er is een tijd van vrede. We hebben veel gehaat en terecht, maar laat vrede
dan ook vrede zijn, met de gevoelens die daarbij horen.
Daar kan iedereen het mee eens zijn, zeide Steven Willem. Maar zo eenvoudig is
het niet. Je vergeet dat er onder ons geen vrede kan zijn zolang er in onze herinnering
iets blijft eisen dat het goedgemaakt wordt. Werken en niet praten, zeker. Maar er is
onrecht gepleegd dat hersteld moet worden, eerder zijn we niet voldaan, en zonder
voldaanheid hebben we geen vrede. Stel je voor, de bandieten onder ons met rust
laten en wij al het werk doen. Je zou er het hele land tegen in opstand krijgen. Het
verdiende loon mag niemand ontlopen.
Zo bedoelt hij het ook niet, viel Leentje in. Zeker hebben we ons oordeel over de
misdadigers en we zullen ernaar handelen ook. De verdrukten zal recht gedaan
worden. Die berouw tonen, niet met de mond alleen, die uit zichzelf boeten willen,
zullen we vergeven. Dat kunnen we, want met hun berouw is aan het recht voldaan.
Er blijven de anderen over, de krommen, de geboren misdadigers, de uitwassen, het
ongedierte, hoe je ze maar noemen wil, die in de gevangenis horen. Daar zal een
hoger oordeel over zijn, wij kunnen niet anders doen dan ze onschadelijk maken.
Maar dat is alles het voornaamste niet. Wat er geleden is, wat er bij ons gestolen of
vernield is, dat moet zo gauw mogelijk goedgemaakt worden en wie zou dat beter
kunnen dan wijzelf? Het herstelwerk kunnen we toch niet overlaten aan mensen die
we niet vertrouwen? En dat werk, dat is het eerste waar we aan denken. Dat geeft
ons de vrede.
De stem van moeder, aan het hoofd der tafel, klonk rustig en helder: Een ieder
heeft nu gezegd wat zijn gedachte is.
Er was even stilte. Sommigen keken elkaar verwonderd aan, want er waren er nog
twee die niets gezegd hadden. Toen sprak Dieuwertje die aan het ander eind der tafel
naast Joris zat: Nog niet, laat mij ook even spreken. We hebben gewacht, zei Antonia,
toen we niet meer op medelij hoopten. Dat herinnert me aan een psalm. Verdrukten
zijn we allemaal geweest. Hoeveel is er toen gebeden om medelij, om hulp en troost.
Vergeef, o Heer, ik heb het zo dikwijls en zo goed gehoord dat het diep in mij klinkt.
Ik weet ook, als ik niet vergeef hem die tegen mij misdaan heeft, zal ook mij niet
vergeven worden. We hebben geleerd dat we vergeven moeten, zeven maal zevenmaal.
Er zijn
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al te veel slachtoffers geweest van het kwaad, moeten we die vermeerderen met die
van de domheid of van de weerwraak? 's Nachts voor ik inslaap voel ik in mijn hart,
dat ik niet kan bidden als ik niet vergeven heb. Al het andere, ons verdriet, het recht,
het werk voor de nieuwe bouw, alles moet voorafgegaan worden door vergiffenis.
Geen praten over oorzaak of reden als dat er niet eerst is. Een schoon hart, is dat niet
wat wij allemaal verlangen?
De vraag klonk met hoge stem gesproken en Dieuwertje zat met de mond open
alsof zij nog meer te zeggen had. Maar zij zweeg. Het was haar vader Willem
Molendam die toen sprak: Op die vraag van Dieuwertje zal een ieder naar zijn aard
antwoord geven, vlug of langzaam, de een vandaag, de ander morgen of overmorgen.
Het zijn er maar weinig bij wie de wrok bestaan blijft, maar het vergeten ligt buiten
onze macht. Vergeten zou ook onnatuurlijk zijn. Een redelijke bevrediging van allen,
dat is het beste dat we zoeken kunnen.
Het grote feit, dat Peter noemde, de misdaad van de oorlog, staat vast, we weten
het. Het zijn heiligen die alles vergeven kunnen. Het getuigt van een ruime opvatting
dat men de schuld wil zoeken bij de omstandigheden, niet bij de directe dader, een
ieder wil zijn best doen zo ruim te denken als hij dan geen heilige kan zijn. Laten
we zeggen dat niet de natuur, maar de onvolwassen maatschappij er de schuld van
draagt. De mensen hebben altijd gestreefd naar verbetering van hun omstandigheden,
eerst in welzijn en veiligheid, in gezondheid en goederen, dan in wat hieruit volgt
en de beschaving uitmaakt, de goedheid en de kennis van waarheid en schoonheid.
Veel mensen, die dit doel al bereikt hebben, kunnen ervan genieten, rustig en tevreden,
het deel van de mensen dat Joris gezeten noemde. Jammer genoeg is dat nog een
klein deel, de meerderheid is nog niet zo ver gekomen, dat zijn de bezitlozen, de
havelozen, de onbeschaafden en, zoals te verwachten is, bestaat er bij die misdeelden
afgunst. In het dagelijks leven zien we de bezitloze inbreken bij de gezetene. Er zijn
er ook die deze oorlog vergelijkenderwijs zo beschouwen, als een inbraak van de
nietshebbers bij de bezitters, en vinden dat die gelijk hebben ook omdat, zeggen ze,
de avonturier meer moed heeft en meer kracht in de strijd om het bestaan dan de
genieter in zijn voldaanheid. Dat is ook een theorie waarbij de schuld niet gezocht
wordt bij de dader. Daarop kan geant-
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woord worden dat met beroving, met inbraak, geweld, ontvreemding, het vraagstuk
van de dwingelandij van het bezit niet opgelost wordt. Het is maar een soort
stuivertje-wisselen, want de benadeelden, die nu bezitloos geworden zijn, zullen op
hun beurt de inbreker willen spelen. Zo ging het vroeger, maar de tijd, dat de strijd
om het bestaan met geweld en vernietiging gevoerd werd, is voorbij en de
onbeschaafden, die het toch zo willen doen, moeten leren, dat het anders kan. In deze
tijd doet men zijn best door overleg plaats te maken voor de niets-hebbers en
opkomelingen die nu nog in de wieg liggen of nog geboren moeten worden. En als
er dan toch nog, bij wijze van karaktereigenschap, een zucht naar wetteloosheid
mocht bestaan, zal men ook daarvoor wel een bevrediging vinden die anderen niet
schaadt. De leer, dat een ieder zijn rechten heeft, wordt maar langzaam verwezenlijkt,
maar wij vorderen toch en de leer, dat men kan nemen wat men wil als men maar
sterk genoeg is, is van het jaar nul, zoals Dirk zou zeggen. Wie meent dat toch te
kunnen doen, de wereld tot een woestenij te maken en wanhoop over ontelbare
mensen te brengen, moet ondervinden dat het niet geduld wordt.
Zij zaten die avond langer dan de gewoonte was bijeen, druk met woorden, van
ervaringen vertellend, de meningen onderzoekend en duidelijk makend, een oordeel
verzachtend of verscherpend, zo lang dat de jongens en meisjes thuisgekomen waren
en al goedenacht hadden gezegd. De oude klok sloeg langzaam twaalf.
We zouden niet veel praten, zeide moeder, maar je ziet dat we het toch niet laten
kunnen. Er is zo veel te zeggen, er zullen nog heel wat woorden gesproken worden,
nog jaren nadat dit geslacht er niet meer is. Maar het is al mei, de tijd gaat voort en
morgen is weer een dag.
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XIX
De kleine kinderen waren naar bed gebracht, de gasten zaten weer om de tafel. Het
was hun laatste avond want er was voor dominee Molendam een huis ingericht in
een dorp ver van hier waar hij zijn werk weer kon beginnen. De meesten trouwens
hadden gezegd dat zij de regel terug hadden gevonden een ieder voor zijn taak en
dat er dus voor de bezoeken op Eiberveld geen tijd meer zou zijn. Zelfs deze avond
ontbrak er één, Joris de jongste zoon, door werk zo overstelpt dat hij er ook de rustdag
aan moest geven. De gordijnen waren nog niet toegeschoven, buiten stonden de
bomen in het licht van de maan, onbewogen.
De grijze dominee, gebogen over het boek, las uit het achtste kapittel van de brief
aan de geloofsgenoten te Rome, en toen hij gedaan had en gebeden sprak hij: Wij
weten dat voor hen, die God liefhebben, alles samenwerkt tot heil. Die liefde, dat is
ons beginsel, hebben we hier veel gezien. Zonder die zou er geen smart zo diep
geweest zijn over het kwaad dat anderen en ons overkomen is, geen roep om recht
zo groot, geen barmhartigheid en geen vertrouwen zo mild en zo zeker. Dat zijn de
voornaamste dingen waarvan ik heb horen spreken, ik denk dat ze voor iedereen in
ons land de eerste gedachten zijn.
Bovenal het kwaad waar de slachtoffers voor vielen. Die kistenmakerij waar
Dieuwertje van vertelde, zullen we niet vergeten. Velen hebben hun dierbaarsten
verloren die, toen de razernij begon, onder de wanhoop bezweken, ook wij denken
aan goede vrienden die ons zo verlieten en, zoals gezegd werd, we vragen niet waarom
ze hun smart niet konden overleven. Nog meer vielen in de verdediging, nog meer
bloed vloeide er in moord. Duizenden bleven gebroken achter. De vervolging, waar
Judith over klaagde, geen hart dat er niet over treurt en niet gruwt van die laagste
vorm van het kwaad. Er zal na het vragen en na het gebed in veel huizen lang stilte
zijn, voor de mensen rouw tot hun einde.
Ja, er is kwaad gedaan. Wij weten dat door de misdaad van één enkele mens
miljoenen moesten lijden, dat door het offer van
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één andere voor die misdaad geboet is, en wij vragen waarom dan het lijden in de
wereld bleef. Waarom het kwaad er is, de zonde, de begeerte, laten we niet nutteloos,
zoals kleine kinderen doen, vragen naar dat geheim van onze natuur. Al wat de wijze
kan naspeuren en ontdekken is het werk van de klok, hoe de radertjes verbonden zijn
en draaien, maar wie vraagt waarom de tijd voortgaat krijgt geen antwoord en wie
naar de eerste oorzaak vraagt komt voor de gesloten deur van de wet.
Maar wel hebben wij geleerd dat deze smart ons gespaard was gebleven als het
beginsel, dat ik zoëven noemde, door iedereen was gevolgd. Er zijn veel christenen
onder ons. Zelfs onder degenen die niet zo heten, die nooit een letter van dit boek
gelezen hebben, die niets belijden, leeft de christelijke geest, onvergankelijke erfenis
van hun ouders. Er zijn tijden van weerspannigheid, wanneer de Adam in ons opstaat
en zich verzet tegen de leer die ons gegeven werd, dan is er roof en vuur en bloed,
weeklacht hier en allerwegen, en wanneer de furie van de dierlijke begeerte is
uitgeraasd, zien wij dat die leer verder is uitgespreid dan wij dachten en dieper
bezonken. Zij vordert, maar langzaam, langzaam. Allemaal zijn we nog geen
christenen. En die het zijn, de meesten, zijn het niet volledig. Wie is er die durft te
zeggen dat hij volkomen heeft gedaan wat hij duizendmaal gehoord heeft: Leert van
mij? Er zijn er, maar hoeveel? hebben wij allemaal ernaar gedaan? Het is ij del de
schuld voor dit lijden te zoeken bij het lot, bij de natuur, bij de maatschappij, zolang
er nog zijn die niet leven naar de leer die wij als de waarheid aanvaard hebben. Ik
spreek van christenen, maar er zijn ook anderen die met de mond een geloof belijden.
Er zijn er ook die leven alsof de wereld voor hen alleen geschapen is en zij er naar
hun lust en begeerte de meesters kunnen spelen. Maar in de bezinning na iedere
razernij zien wij dat wij iets gevorderd zijn. Wij hebben geduld, wij wachten, onze
kinderen zullen de tijd zien dagen dat er niet om recht geroepen hoeft te worden.
Laat, terwijl wij wachten, onze hand sterk zijn tegen de verkeerden, dat er niet nog
eens ellende wordt gebracht.
De stem die nu om recht geroepen heeft, zo groot dat zij over de hele aarde heeft
geklonken, was een oordeel, een waarschuwing die de kwaaddoeners gehoord hebben.
De goedwillenden zijn opgestaan, wakker en sterk genoeg om het geweld te
bedwingen. Offers tot verzoening van Gods toorn zijn niet meer
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nodig, offers voor de moedwil van goddelozen laten wij niet slachten. Onze
waardigheid, dat is onze beschaving, is gebouwd op gerechtigheid en als God zelf,
van wie wij die gekregen hebben, daaraan getrouw is, dulden wij niet dat mensen
ons als onwaardigen behandelen, zoals vroeger met slaven werd gedaan. Er zijn geen
slaven meer. En zolang er nog dommen en zelfzuchtigen in eigenwaan menen dat
zij anderen van hun waardigheid kunnen beroven, zolang zij nog kunnen dreigen
met geweld hun wil te doen om mensen voor slecht werk te gebruiken, houden wij
het wapen gereed tot bescherming van ons recht.
Over nijd en twist, die door goederen ontstaan, wil ik niet spreken. Uit den treure
is het gezegd en zelfs een jongen als Dirk heeft het al begrepen, dat nog niet een
ieder zijn deel heeft. Minder hebzucht bij de een, minder begeerlijkheid bij de ander,
en de goederen van de aarde worden billijk gedeeld. Doet men dit niet, dan moet
men op wacht blijven staan tegen de inbrekers, en zelfs wie uit baatzucht handelt
moet leren dat billijkheid meer baat dan strijd. Er zullen, ook nadat wij met de
goederen gedaan hebben zoals het hoort, nog ontevredenen zijn met afgunst in het
hart, dat zij geschapen zijn met minder gaven dan anderen, zoals er gebrekkig
geborenen zullen zijn en die door ongeluk getroffen worden, en vragen wij waarom,
dan staan wij weer voor die gesloten deur. Maar laten wij tenminste doen wat in onze
macht ligt.
Wat vergelding aangaat, verwacht niet van mij te horen dat ik meedoe om die te
eisen. Ik erken dat het menselijk is te willen dat er loon zal zijn naar werk, ook kwaad
loon voor kwaad werk. Nodig is het niet. Bij wijze van aanmoediging of van vermaan
mag men de ijverige scholier een pluimpje geven, de trage een berisping. Maar de
weldoener en de boosdoener hebben hun loon al, want de gevolgen van onze daden
zijn het juiste loon. En over vergelding heb ik in dit boek geleerd het anders te
verstaan. Er is iets beters dan vergelding. Wat er dan met boosdoeners moet worden
aangevangen, laat de wijzen, die verstand hebben van zulke zaken, in hun hart
schouwen en beslissen. Ik schaar mij aan de zijde van mijn kleinkinderen. Jullie
hebben gehoord dat Dirk dat toebrengen van schade aan hen verafschuwde, dat ruiten
ingooien maar pietluttigheid noemde en dat Margrietje, nadat ze van haat en van
straf had gesproken, vond dat vergiffenis toch beter is. Wij zijn nog achterlijk en
delen straf
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uit voor het kwaad. Maar ik geloof dat wij, wanneer wij naar onze macht gedaan
hebben om misdaad te voorkomen, ook in de mensen vertrouwen mogen stellen.
Die spreken van aanstonds aan het werk te gaan, hebben gelijk. Er is een tijd van
afbreken, er is een tijd van bouwen. Wij hebben veel weg te ruimen dat alleen de
oorlog diende, al dat lelijks dat ons land ontsiert, en dat zijn niet alleen die
afzichtelijke krochten van het schiettuig, ook de instellingen die ons al die lange tijd
in hun greep hielden, en bovenal, de gedachten die ons besmet hebben. Het is
gemakkelijk een lustoord te maken van ons land.
Laten wij met heldere ogen kijken. Anselmus leefde in zijn jeugd bedroefd over
het barre kwaad van de wereld, nergens zag hij iets dat hem vrolijk maakte, alles
was voor hem grauw en hard. Eens, lang voor hij bisschop was, droomde hij dat hij
over een berg liep waar het hem nog somberder dan in andere streken scheen, een
zwarte grond en zwarte stenen, en hij zag een meisje dat telkens bukte en juichend
zong. Wat zoek je, vroeg hij, en waarom zing je? Ik pluk die rozen, zei ze, en ik zing
omdat het hier zo mooi is, dat kan je toch wel zien. Toen veegde Anselmus over zijn
ogen en keek rond en zag dat die berg met bloemen bedekt was. Laten we allemaal
met klare ogen kijken.
Hij zweeg, maar een zachter stem ging voort, die van de oude moeder: Hij had te
veel naar het kwaad gekeken en hij zag niets meer van het goed tot hij zijn ogen
schoonmaakte. Ik wou dat het overal zo was als in het huis van die professor, vanzelf
zo netjes en proper dat het scheen of het nooit nodig was er schoonmaak te houden.
Iedereen vindt het prettiger in een schoon huis dan in een vuil en echt zindelijk wordt
het pas als de mensen die er wonen zindelijk zijn. Wij hier in Holland hebben er
altijd van gehouden de boel op te knappen, de kinderen hebben dat van ons geleerd,
ze doen mee, dat alles glanst en blinkt, en alles op zijn plaats staat, en Dirk wil de
hele wereld zo. Dat zal ook wel zo worden, zij zullen ervoor zorgen dat er aan niets
meer een smetje is, alles schoon en helder, ook de mensen zelf. Dan wordt het een
zindelijke wereld voor onze kinderen.
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De Nederlanden
Een gedicht
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I
Aanschouw de grond gerezen uit het water
Door ongestuim de stromen aangeslibd,
Teruggeworpen door de macht der baren,
In regens kil van grauwe kim tot kim,
Maar groenend reeds van het ontkiemend leven
En witte vogels staan er aan de rand
Der wijde vlakte onder wolkgevaarten
De golven spoelden voort in wilde vlagen
Zandbank na zandbank op, het wakke strand,
De duinen smetteloos in hun gedaante,
De wolken voeren voort over moeras,
Verzinkend duister drasland, bar en schamel,
Getijden door van storm en stapels schots,
De vlakte bleef, herrezen uit het water,
En groende weer in stralen van de zon.
Een bot, een kikvors en een ooievaar,
Dat waren de eerste schepsels hier geschapen,
Wat wier en kroos en rus, een dotterbloem
De voorboden van bloei die in de gaarden
En weiden eens vol weligheid zou staan,
Zo lag die lage grond, eenzaam in nevel,
Geluidloos dag na nacht en jaar na jaar.
Aanschouw de hemel die erboven staat
In ruimte mateloos als oceanen
Met al de schatten waar het licht in praalt,
De fonkeling van sterren en de prachten
Verzameld, uitgespreid van stond tot stond
Over de eeuwig wiss'lende gestalten
Der wolken, talmend of in woeste vaart
Van zwarte drommen, grauwe regensluiers,
Het uur daarna in blinkend blauw en goud.
De machtigen der wereld, die een waarde
Slechts kenden tot bezit of eigenbaat,
Begeerden die grond niet, immers vernemend
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Van louter slijk en poel, waar zelfs geen slaaf
Te halen was noch braadwild te bejagen,
Het bleef een vrije grond als op de dag
Dat slib lag in het zonlicht op de aarde.
De planten groeien en geringe zaden
Verrijzen mettertijd tot blad en hout,
En toen hier wouden stonden, herten dwaalden
Langs loverrijke berk en eikestam,
Volgden de zwervers met de scherpe wapens
En vonden er een malse grond, met gras
Bekleed, een gulle schuilplaats in de vrijheid,
Vogel en vis, en weiden voor het vee.
De schuilplaats werd een woning want de landen,
In rauw getijde immer overspoeld,
Van goeden wille leerden zelf de mensen
Geweld van zee en stromen af te slaan
Met grond op hoogten, terpen, dijken, dammen.
De mensen werkten zo het slib eens had
Gewerkt, behoudend zich en eigen landen,
Hun eigen want de aard, diep in de grond
Verborgen, had zich in hun hart gevestigd.
Doch waar de wapens kwamen komen wapens,
Begeerte trekt waar eens begeerte trok.
En toen het ijzer was gesmeed tot spaden
Verschenen sterker strijders met de lans
Op roven uit die van de armen namen
De vrijheid, eerste en hoogste eigendom.
Dat scheen geweld nog zwaarder af te wenden
Dan al de kracht van ijsgang, vloed en storm,
Dat was geweld waarvoor zij nederbogen,
Maar onbewust van wet voor heer en knecht.
Het is een land voor helm en riet en wilgen
Waarop de wind, hoe hevig hij ook rukt,
Niet meer vermag dan dat zij heden buigen
En, worde er zwaargekneusd, geen enkel breekt,
Maar morgen zullen zij zich rechter heffen
En staan, de wind ten spijt, sterk overeind
Tot nieuwe groei gereed, verjongd van kracht.
Het was een nuchter volk dat ramp van stromen
Aanvaardde als de luimen van getij.
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De dammen, van het water doorgebroken,
Werden met aarde keer op keer gehoopt,
Zij deden zonder klagen, zonder zuchten
Wat iedre winter weer gedaan moest worden.
En wat de vreemden eisten van hun veld
Werd stug gelaten zonder woord van morren,
Het hoofd rechtop en van gedachte scherp
Aan wat verloren was en werd herwonnen
Zo zeker als eens lente winter volgt.
Er kwamen mannen over zee gevaren
Met schone troost van het geschonken woord
Dat bij het oordeel over mensenzaken
De traan tot lach verkeert, het krom tot recht,
En dat verlossing van gedulde kwalen
Een ieders deel is die op God vertrouwt
En Jezus volgt en bidt en eerzaam werkt.
Dat was het woord naar hart des volks gesproken,
Want dat geen mens het recht geschonden duldt
Noch een, de adem van het leven waardig,
De vrijgeborenheid ooit missen kan,
Had het altijd geloofd, geen schaduw,
Geen onheil, ramp of macht van de natuur
Die dit geloof kon deren of verstoren,
Zomin het wilde water ooit hun grond
Of wind het riet, kon slechten of verderven.
Zij werkten samen, wonend in gemeenten,
En 't eerste huis, na dak voor koude, nacht
Of ontij, dat gebouwd werd in gehuchten,
Was voor gebed om 't liefste van het hart
Aan ieder mens geschonken in de schepping,
Het rein begrip van eer in dienst van God.
En over alle akkers rezen torens,
Van steen gezet, met glinsterende spits
Tot lof Wie in de verre hemel troonde.
Die aan de lage oevers woning hadden
Vonden tot taak bescherming van de grond,
Zij werden meest bekwaam in werk van spitten,
Van heien, mat en palen leggen voor de dijk.
De zoons leerden van vaders, de lust tot graven
En dempen kwam een ieder in het bloed,
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Geen dorp bestond er zonder sloot of gracht.
Maar andren, die de scholen vissen zagen,
Schaften zich schuit en tuig en waagden 't lot
Op ruwe meren om de vangst te halen
Voor het gezin, zelfs voor het ganse dorp,
Een vetter spijs dan weitemeel en rapen,
Sinds jaar en dag de schrale middagkost.
Zij werden vissers en zij leerden varen
Ver weg, geen toren meer te zien,
Zij dobberden verlaten op de golven,
Met roer behoedzaam turend naar de kim,
De eerste vaarders in de harde wind.
En dit was het begin, de zee hun liefde.
Er was een vis die heentrok naar het westen
Gelijk de mensen volgend met de zon,
De haring die naar Noordzee kwam gezworven.
En, naar natuur leert dat de overmaat
Het goede schaadt, viel tot behoud des levens
Het overtollig tal zowel dit volk
Als andere ten deel in verder streken.
Het was op roof niet dat zij gingen varen
Gelijk het volk van Moor en viking placht,
Zij haalden hout en mast voor kloeker schepen,
Zij haalden lijnwaad, graan en zout, gemak
Voor vreemde en buur in ruil naar de behoefte,
En wonnen goede naam van rechte trouw,
Van moed en vastheid in de zwarte stormen,
Alsof de geest, die in het water school,
Vanouds bevriend hen dag en nacht behoedde
Tot loon voor veel dat reeds verzonken lag.
Maar die het landwerk moesten doen en bleven
Bij hof en grond, verdroegen in geduld
De dienst en cijns, verwachtend in gebeden
De stonde der verlossing van hun druk.
En hopend op de lokkende belofte
Trokken er velen, kruis op kleed gezet,
Te voet met pijl en boog de meester volgend,
Tot de bevrijding van des Heren land.
En wat de ogen zagen in de wereld,
Verruimde wijd de grens van het verstand.
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Zij zagen dat de meesters meesters hadden
En dat geweld geweld kon tegenstaan,
Dat zelfs gekroonde vorsten konden vallen.
Zij zagen list, bedrog, verraad en al de strikken
Waarmee het makke vee gevangen wordt,
Gelijk de stomme vis steeds in de netten,
En het gevloekte onrecht werd gedaan.
Toen kwam er roerigheid in stad en dorpen
Van weerstand, tegenspraak en harde twist.
Het scheen maar om de tollen voor de koeien,
Om sprokkelhout, om kort of lang van rok,
Om beuzel van een penning die geen wijze
De rust van het gemoed verstoren zou,
Maar het was onrecht, onrecht hier en ginder
Voor wie het eerst de grond bezeten had
En hem bewerkt had tot een land van woning,
En wie er dan met kolder, lans en burg
De ingeland tot knechtschap had vernederd,
Bedrogen met de veder op papier,
Met handslag, valse vingers opgeheven
Voor heilig altaar in gezicht van God.
De wapens aan de gesp, de strijd begon.
Het bloed van menig man viel op de velden
En brand sloeg uit de daken overal
Waar men ook zag aan dijken en rivieren.
Maar wie bekwaamheid met de spade hadden
En wie met langer speren konden slaan,
Die waren geen partij voor strijdens kansen
En het geweld, dat onrecht maakt tot wet,
Hield overhand en werd aldus bestendigd.
Er was in alle oord van deze streken,
Van Dollard tot de Schelde en Maas voorbij,
Met zulk een fel en helder vuur gestreden
Door ambachtsman en burger, oud en jong,
Met zulke dapperheid en trots vertrouwen,
De vrijheid voor het lijf werd toegestaan,
Geen mens meer als het rundvee te verkopen,
En voortaan burger woord werd van waardij.
Gelijk een oude boom begint te breken
En de eerste bersten geven al vermaan
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Van naderend verval en sluipend einde
Van alles dat begint en einden zal,
Zo had het onrecht, door verkeerde engel
Verzonnen toen hij pas geschapen was,
Ook hier het eerste teken nu gekregen
Waaraan men zien kon dat het vallen moest.
Gelijk wie heiligdom eens heeft beledigd
In driestheid eigen nietigheid niet ziet,
Noch waar de witte wegen uitkomst geven
Uit doolhof van verderf in duisternis,
Zo bleven heer en meester, blind geslagen
Voor schemer dalend over macht en waan,
Met listen nog zich klampen aan bezit.
Maar mindervolk heeft altijd scherper zinnen
Dan zwaardman, klerk of raadsheer kan verstaan,
En Reinaart, die in sluwste ogenblikken
De opzet met zijn schranderheid doorzag,
Werd hier inheems, een Daniël onder dieren,
Voor het verstand meer dan een vorst geschat,
Een naam die alle monden konden noemen.
Een blanke dageraad begon te gloren
Over de huizen, dicht te zaam gebouwd,
Marktplein en kerk, gewelfd in spitse bogen,
En kloeke toren met de bronzen klok.
De ambachtslieden maakten stenen beelden
En stenen kantwerk aan portiek en trans,
Dat heerlijk glansde in het morgenlicht.
In Brugge en Gent, befaamd onder de steden
Om rijke vlijt en ongebroken trots,
Verschenen wonderen die duurzaam bleven,
In stille vroomheid met penseel gewrocht.
Van Eyck, Matsijs en Van der Goes en Memlinc,
Die gaven deze landen schoner kroon
Van roem dan strijd de heersers geven kon,
In tijden toen rondom nog duister lag.
En groter nog de winst die werd gewonnen
Toen voor de taal de vorm gevonden was
Door Maerlant en door wie de Madoc maakte,
Door ongenaamde zangers en door Ruusbroec,
Die glorie van het Brabants firmament.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

437
Een schoner taal dan in de Nederlanden,
Van klanken zwaar en rijk en licht en zacht,
Wordt in de wereld door geen mens gesproken,
Van moeders stil - maar tot het heilig woord,
Van klanken kort maar nimmer te vergeten
Tot woorden uit het diep der ziel geboren,
En wie dit zegt heeft woorden veel verstaan.
En toen de taal een vorm gekregen had
En ieder haar gedrukt in boek kon lezen,
Toen was de dag voor 't grote werk nabij
En lentefonkels lagen op de stranden
Der slibbe waar het volk geboren was.
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II
Zij waren sterk en hadden eigen zinnen,
Zij waren wars en heetten stijf van hoofd
Omdat zij eigen inzicht moesten dienen,
Omdat geen mens gedachte of geloof
Verandert op bevelen van een meester,
Maar slechts behoudt wat hij van ouders heeft,
Wat ongehinderd groeit op eigen grond.
Zij waren stoer en ijvrig in hun werken,
Zij hadden al hun steden volgemaakt
Met winkels hecht, woonhuizen goed getimmerd,
Met kunstige gebouwen, gracht en wal.
De vrouwen liepen in het zware laken,
Op zondag met een kanten kraag, met goud
En zilver en koraal aan hals en handen,
Meer nog, want op een feest stond een prinses
Slechts als gelijke onder burgervrouwen,
Zo had de ijver in dit land geloond.
Zij waren vroom en droegen stil de lasten
Die zwaar van druk hun werden opgelegd,
Het was slechts munt, morgen opnieuw gewonnen.
Maar groter ogen werden opgedaan
Bij een bevel, in een ver land gegeven,
Het hoofd te wenden tot het oud begrip,
Gebogen in de vastgestelde dienst.
De een is groot, de ander klein geschapen,
Daar helpt geen dwingen aan, geen rek of pers,
Men is en blijft gelijk men is geboren
Met zijn gestalte, groot of klein, en aard.
Vergeet niet dat zij vrije vaarders waren,
Vrij met de vrije zee, de vrije wind
Waar, boven schipper, God alleen gebiedt.
Er was genoeg geweest van malle goochel
Dat Nederland een vorst in Spanje had,
De penning, uit de Nederlandse arbeid
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Vergaderd, ginder sier en staatsie gaf.
Maar als van goochelen nu ernst moest komen,
Als heren vreemde zeggers meenden dat
Zij over zielsgeloof gebieden konden,
Zou, welke straf er ook gebeuren mocht,
Het kleine kind het antwoord kunnen geven,
En neen was 't antwoord, eens en kalm gezegd.
Er is geen vreemde die dit heeft begrepen,
Hoe om geloof een volk de dood verkiest,
En slechts een mens, hier bij de zee geboren,
Weet dat zijn ja zijn ja is, neen zijn neen.
Wat er gebeurde, kindren eeuwen later
Zingen er liedren van, geleerd op school,
Den Briel en Alkmaar, Naarden, Leiden, Haarlem
Zijn namen nog van feest en gouden gloor,
Van strijd, ellende en smarten hier geleden
En de offers, die ze vergden ongeteld,
Liggen in Hollands grond al lang tot stof.
Het zij herhaald nochtans voor wie niet weten
Of niet beseffen, dat hier in dit land
Voor 't eerste licht, de vrijheid, is gestreden
Toen nacht nog over gans de wereld lag.
Wat zijn pistolen, bussen en geweren,
Wat zijn gehuurde knechten van soldij?
't Zijn nul en nihil, dingen gener waarde,
Althans gezien bij 't heldere verstand.
En toch helaas waren 't deze nietigheden
Waarvoor het oudste deel bezwijken moest,
Helaas dat Vlaandrens, Brabants schone steden
Verkwijnen moesten in de dienst en dwang,
Verwanten, vrienden van elkaar gescheiden
En achter grenzen mettertijd vervreemd.
Maar velen, die de band niet wilden dragen,
Zochten de nieuwe vrijheid en een woon
Bij 't volk van weide en water in de Noord.
Die hadden eigen vlag en prins gekozen,
Een heer, maar niet zoals de meeste zijn.
Zij waren schippers en zij wilden varen,
De schepen liepen van de werf en teer
Was 't wat men ruiken kon aan alle kaden
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En wat men alom hoorde hamerklop.
De zeilen waren groot en groot de vlaggen
Gelijk men grootheid ook verwachten kon
Van mensen groot van zin, van harte jong.
Het was vaarwel een roer recht met de baren
Op horizon en wat daarachter school,
Zij voeren even ver als Portugezen
En verder om de stormkaap van de Hoop
En verder naar het land van specerijen.
Dat was een grootse winst van meer dan goud,
Dat was een zegenrijke overwinning,
Die stoute vaart om bij dit volk te staan.
En keerden weer langs de eindeloze golven,
Waar menigeen al op de bodem lag,
Tot Tessel en de wal van Amsterdam.
Daar was de stad aan 't brede IJ gelegen,
Gerezen uit een modderpoel en riet,
Daar lag de stad met torens, muren, grachten
Zoals men in geen andre steden kent,
De torens rood met glinsterende transen,
De grachten al met groen erlangs beplant,
En aan de palen van het water staken
De masten van wel honderd schepen op
En van rondom de kim der platte weiden
Voeren de wolken wit en zwaar in blauw.
De huizen stonden dicht in rij aan rijen
Te zaam gebouwd met luifels nieuw in verf
En ruiten waar de zon zich in kon spieglen,
En in de straten, zindelijk met kei
En ruchtig van het rusteloze drijven
Met sleep en berrie, baal en krat en vat,
Alom waar men ook keek, haastten de werkers,
Voerman en drager, heibaas, opperman,
Wever en brouwer, al die ambachtslieden
Van wie de stad vertier en welvaart kreeg.
Zo was het thans en kwam men morgen weder,
Dan vond men nieuw en drukker nog bedrijf,
De dagen voortgaand in gestadig werken,
En aan de kaden steeds meer aangebouwd
Pakhuis aan pakhuis tot de balk geladen,
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Werkplaats en winkel, allerhande markt,
De grachten nauwlijks uit de grond gegraven,
Met tjalk en praam, geboomd of aan de wal.
Hier was de vlijt in feller vuur ontstoken
Die dreef de mensen voort naar meer gewin
Voor kost van vrouw en kind de witte broden,
Betaamlijk lijfgoed en een zuiver huis,
Al wat een vrije man maar kon begeren.
Er is gesmaald dat burgers van de stad
Geen tucht verstaan, of dit een ere ware,
Maar deze mensen, eens de banden kwijt
En dat in ere houdend, werkten gestadig
Nochtans in werk zo het hunzelf behaagde
En zo het vrijen past, ook goed gedaan.
De tucht dient voor ondeugdlijken en luiaards,
Maar zij, die zindlijk zijn in hun manier,
Doen naar een tucht zonder gelid of sabel
En de uitkomst ziet men in de werken aan.
Die waren breed en ruim in rijke mate
Weldra in stad en lande openbaar,
De stenen wegen en de nieuwe vaarten,
De eerste wijde plassen drooggelegd,
De dijken hoog gekruind langs uiterwaarden,
De molens en de bruggen en de sluizen,
De werven voor het grote werk gesteld,
Raadhuis en waaghuis hoog van stoep en sierig,
Voor ieder ambacht huis van samenkomst
Waar wie het vak verstond een meester heette
En evengoed een sjerp droeg en een hoed.
Maar bovenal, uit vroomheid van de zinnen,
Godshuis met zorg gebouwd voor arm en oud
En schone torens die de tijd weerstaan.
Zij schepten, zo van jonkheid te verwachten,
Behagen in verworven overdaad
Van al wat er gekocht werd met dukaten,
Fluweel en kant en deugdelijk kleinood,
Beladen tafel, roemer vol en fonklend,
En legden dus de weeldrigheid ten toon
Met vlaggen en geschetter van trompet,
Dat Hollands burgers thans de naam verwierven

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

442
Aanbidders van het aardse stof te zijn.
En dit was vreemd daar er geen twee ontmoetten
Of er was strijd om vragen van het Woord,
Hoe het gedrukt stond, hoe het uit te leggen,
Hoe het verstaan werd in de zuiverheid,
En wie aldus kon strijden voor geweten
Was niet verzonken in de zwelgerij,
Maar leefde roerig in de jonge jaren
Met vurigheid die hoger ernst voorspelt.
Zie weder de gedane werken aan
En zie hoe zij bescheidenheid behielden,
Van bluf en hoogmoed vrij, maar overtuigd
Dat wat de mensen 't beste kunnen scheppen
Hier ook gedaan werd, niet om loon alleen.
En ieder kind kan 't op de schoolbank leren,
En ieder man die door de straten loopt
Draagt van dat werk nog thans de waardigheid.
Geen land, zo weinig in het rond gemeten,
Zou zo veel kunnen noemen met een faam
Die overal de eerbied heeft gewonnen.
Het is genoeg dat, zonder eigen prijs,
Slechts één der schatten hier zij aangewezen,
Een naam die, wat er ook verdwijnen mag,
Als Rembrandt in het boek der mensheid staat.
En dat er druk geroerd werd aan de Noordzee,
Dat had men al geweten van de vlag
Gevoerd aan zwaar getimmerde kastelen,
Eenvoudig als geen prins ooit had getoond,
Drie rechte kleuren, ver en helder zichtbaar
En waaiend van de tropen tot de Noord,
Eerlijk en gul met kisten vol van zilver.
Er is beticht van onrecht en van roof
Gepleegd aan zwakkeren en hoe men draaie
Met argument, dit blijft toch kortweg waar,
Een volk, dat zelf in knechtschap niet kon leven,
Hield mensen in de Oost in slavernij.
Gewis heeft Holland, dit eens wel begrepen,
Behoorlijk alle schuld terugbetaald,
Dus eer dan anderen onrecht herstellend
Waarvan destijds nog geen besef bestond,
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De zede als weleer verovring zijnde.
Die vlag nochtans, en dit is onbestreden,
Woei toen op alle zeeën voor het recht
En kreeg de naam in de bedrukte streken
Van vrijheid, van de wil en frisse kracht
Haar ongekreukt van willekeur te houden,
Een baak toen in de nevelen des tijds
Rondom de kreten der vervolgden stegen
Met vele handen op om redding smekend.
Een warme woning vonden bij die vlag
De joden eerst, de Schotten, hugenoten
En brachten, beter dan wat was ontvreemd,
Hun vast beginsel, zuivere gewoonten
Die pasten bij de mensen in dit land,
Van broederlijke omgang als gelijken,
Verdraagzaamheid, weldadigheid, fatsoen,
De vroegste vruchten van de boom der vrijheid
Die de eerste waarde aan het leven gaf.
Verdraagzaamheid, omdat een elk geschapen
Zoals hij is en met de goede wil
De ander niet te schaden, eigen gaven
Ontplooien mag in schaduw of in licht.
Er is in bos en tuin voor vele ruimte,
Voor eik en populier, voor roos en doorn,
Er is op aarde plaats genoeg voor gras.
Verdraagzaamheid kon ongehinderd wassen
Want Holland had van wat de wereld schaft
Genoeg verworven door zijn stadig werken,
Tot taak alleen om de gebaande weg
Tot in de toekomst breder uit te leggen,
Met bouwen voortgaand voor het ver geslacht
Van huis en kerk en werkplaats, immer bouwen
En immer nieuw, dat goed het immer bleef.
Weldadigheid omdat in 't spel der kansen
De één gunstig lot van vreugde treft,
Een lege hand en niets dan zwartheid de ander,
En deze dikwijls in een groot getal,
En heilig wordt de warmte in 't hart gegeven
Dat mede lijdt en mede uitkomst zoekt
En aanbiedt waar de zwakke hand om vraagt.
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Weldadigheid omdat zij voor het raadsel
Des ongeluks, gesloten in het boek,
Het enig en eenvoudig antwoord geeft
Verstaan van ieder mens die werd geslagen,
Omdat zij, meer dan alle zieledrift,
De kracht bezit der hemelse geheimen
Door niemand dan door God alleen doorschouwd.
Het was een vrome plicht in dorpen, steden
Huizen te bouwen voor wie arm en oud
Het leven in verlatenheid moest dulden,
In ruste eerzaam, proper, welverzorgd,
Met hor en bloempot en de ruiten blinkend,
De binnenplaats of 't altijd zondag bleef,
De koffiekan op 't licht om na te denken.
Zo staan die huizen nog aan straat en gracht,
Versierd met jaartal en vergulde letters,
Zij staan er nog, thans donker van de tijd,
Maar dienend nog, de brede ziekenhuizen,
De huizen voor bedeelde en zwerveling,
De huizen waar de hulpeloze kindren
Door duizend ouders worden grootgebracht,
Helder en kalm gespiegeld in het water
In lommer van de olmen aan de wal.
Men ziet ze heden nog, meer dan paleizen,
Want zulke huizen bouwen, dat was recht
Gelijk de mensen in dit land verstonden.
Dat recht, het klonk eenvoudig en gewoon:
Laat ieder doen naar gave en geweten
Zoals gij zelve doet en helpt hem voort
Als hij niet kan en u ook helpen zoude.
En wat geweten is, zoekt in uw hart
De beste gave die u is gegeven,
En vindt gij die daar niet, ga dan met God.
Zij meenden dat ook anderen zo dachten
En leefden kalm in handel en bedrijf,
Gevend en nemend waarde tegen waarde,
In lof en dank voor wat geschonken werd.
En evenals zijzelf geen dwang verdroegen,
Zo dwongen zij geen andren naar hun zin.
Maar werd er door een buurman bijgeval
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Geschreeuwd en sabel uit de schee getrokken,
De schepen lagen zeilree met kanons
En voor een rondje stond de zeeman klaar.
Maar anders dan voor nemen of voor ruilen
Beschouwden naar de zede van de tijd
De volkeren elkander onverschillig
En zelfs de naaste buur bleef onbekend,
Een man die soms van Munster kwam gelopen,
Van Rijn of daaromtrent, was maar een mof,
Geschikt genoeg voor de geringe diensten,
Een veldknecht, kramer, muzikant, soldaat,
In geen geval een man van eerzaam ambacht
En niet behorend in een Hollands huis.
Een Engelsman een varensgast die schelden
Volmaakt geleerd had, maar zijn vak verstond.
Een Fransman, hier weleens verdwaald gevonden,
Een rare kwant met boeken in zijn tas,
En deze werd, vooral om zijn beleefdheid,
Van alle drie de meest geachte gast.
Zo leefden zij genoegzaam met elkander
In vredigheid de lange jaren door,
Geregeld in het werk, de euvlen duldend
Van iedre spanne tussen wieg en graf,
Een christenvolk, gehoorzaam aan de bijbel,
Het heilig voorbeeld niet volmaakt getrouw,
Maar eerlijk, ernstig en van goeden wille.
De schepen voeren uit en voeren weer,
De wolken gingen over stad en lande,
Nu grijs dan lichtend, over smart en vreugd.
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III
Het landschap waar ik liep was altijd wijd
En ruim waar ook het oog zag in de verte,
De einder was geen grens want die voorbij,
Achter de vaart, de dijk, achter de bomen
Lag altijd weer een verder land gestrekt
Waar men kon gaan zolang de voeten liepen.
Ik was geen wandelaar die talmde en keek,
Die stilstond aan de weg, genoot of praatte,
Een rusteloze loper, voortgejaagd
Van hier naar ginds door onbekend verlangen
Dat ergens vinden moest ik wist niet wat,
Maar open 't hart voor al dat mocht verschijnen,
En wat zich opdeed drong dan ongevraagd
Naar binnen waar een levend beeld zou blijven.
't Was oost- of westwaarts dat de wegen gingen
In zon of regen en in elk getij.
Eerst langs de smalle trekvaart Haarlems kant,
Van morgenwind gerimpeld, blauw en donker,
Een jaagpaard met een man ernaast, een schuit.
De straatweg recht en schoon en uit de nevel
Tussen het weiland en de wolkenlucht
Rees Bavo's dak met spits hoog in de hemel,
En rechts en links, van hier tot ver op 't land,
De glinsterende strepen van de sloten
Waar koeien stonden in de vroege zon,
De kop gebogen bij een hek, een wilg,
En nu en dan wat krullig groen, een toren
In wazigheid, een stipje helder rood,
Maar anders niets dan gras en voorjaarslucht
Waar men een ongeziene vogel hoorde.
Dan, bij de ophaalbrug waar ook een kar
Met blinkend koper van de melkboer wachtte,
De poort van oude steen en het geroep
Van schooljongens met heldere gezichten
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En een stuk brood, de schoenen hard op keien.
Buiten de stad de pas ontloken bomen
En ouderwetse huisjes aan de weg,
Een hor voor 't raam, in luchtig lentelommer
Een grijze dienstmeid voor een tulpenbed,
Een bakkerskar bespannen met twee honden.
De stoomtram schoof voorbij, eentonig klinglend,
Dan was 't weer stil en klaar waar zonlicht scheen
Op weiden vochtig geel van boterbloemen
En niets bewoog, behalve een langzaam zeil
Dat onverwachts van ginder was gekomen.
Het was een smalle laan in 't prille groen
Waar een kastanje in 't eerste licht al bloeide,
Verrassing want het heette nog april.
Maar groter nog de heerlijkheid van kleuren
Daar uitgestrekt in gulden dauwigheid.
Het fluiten zweeg, de ogen wijd, verbazing
Voor deze teedre pracht hier neergelegd,
Door niemand aangezien, in stilte pralend.
Het waren tulpen maar, netjes geplant
In rijen en op afgepaste veldjes,
Alleen een man die bukte hier en daar,
Maar niemand die er juichte van de kleuren,
Dat rood en geel, die ongenaamde tint,
Juwelen bloemen tot in horizonnen
Van 't blanke duin en uitgerolde wolken,
Een gloor van bloemen in het morgenlicht.
Zo was dat Hollands land, veel schatten rijk,
Waar het van zweeg, maar die het goed bewaarde.
't Is of men daalt wanneer men komt gevaren
Over het IJ en voet zet aan de dijk,
Of men hier lager staat en of de hemel
Gestegen is en prijkt met alle wolken
Van alle streken heinde en ver te zamen
En uitgelegd in rijen op elkaar.
Er zijn geen kromme of gebogen lijnen
Die de ogen tegenhouden, damp alleen,
Die iets van blauwig grijs maakt aan de einder,
Belemmert dat men andre landen ziet.
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De weg gaat recht over de dijk en schaduw
Van bomen is er niet, aan alle kanten
Liggen de koeien in de platte weiden,
Omringd van zuiver wit of stralend geel,
De kop soms omgewend, maar rustig kauwend,
En midden in de sloot een ooievaar
Die pootjebaadt en dat vergeten schijnt.
't Is grasland overal, grasland en koeien,
Het ruikt naar gras, naar melk en roggebrood,
En duizend bijen gonzen hier gestadig
En duizend witjes fladdren op en neer.
Soms ratelen de wielen van een kar
Voorbij en paarden kleppen op de klinkers,
Soms piept een vogel in het domm'lig riet,
Maar anders is het wijde land verlaten.
Dan komt men aan een dorp met een paar huisjes
Die oude eeuw hier nog vergeten heeft,
De deuren laag en groen, witte gordijnen,
Viooltjes geel en zwart, gebroken hartjes
Onder de vensterbank, het pad geharkt,
En binnenin een vrouw met rode armen,
Die karnt, het koper blinkend in het duister.
Wend hier het hoofd en zie ze in de verte,
Vierarmige gestalten die geduldig
Steeds wenken op een rij en blijven staan.
Men hoeft aan groter molens niet te denken
Want deze doen hier in het waterland
Al eeuwenlang en even trouw hun werk.
En recht vooruit verrijst een kloeke toren
Met iets van schitt'rend goud uit loof en dak.
Het wordt hier drukker ook want telkenmale
Gaat man of vrouw voorbij met goeiendag.
Hier is een stadje, een vaart en aan de kade,
Met keitjes geplaveid, een koffiehuis,
Een meid op witte klompen die er schrobt.
Maar na de ophaalbrug is men weer buiten
En ziet op naar die toren, veel te hoog,
De smalle vaart weer spiegelend langs weiden
En aan de andre kant een sloot, een kalf.
Opeens ontwaart het oog de grijze vlakte
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Met blauwe veegjes, zilvren spikkels en een zeil
Dat bruin en eenzaam dobbert, langzaam nader,
En het is vreemd, hoewel hier op de dijk,
Dat men die zee voor hoger had gehouden.
De dijk voert langs geverfde houten huisjes
Ter ene zij, de mannen in het zwart
En naast elkaar, de vrouwen zwijgend bezig
Het wasgoed uit te hangen aan een lijn,
De rokken wijd en strak de bonte jakken,
Ter andre tussen masten, druipend van teer,
Een dicht gordijn in slierten bruine netten,
Waarachter hoge lucht, wolken en zon.
De weg gaat voort met klinkers schoongewassen,
Of 't pas geregend heeft, tot eindloos ver
Waar eerst een hoeve in het groen verzonken
En dan een andre ligt met een rood dak,
De ene omringd van boomgaard in de stilte,
De andre van een stralend korenveld,
En koeien overal die blinkend rusten,
En overal die reuk van roggebrood,
Het helder gras, de glans van boterbloemen.
't Was niet alleen de herfst die andre kleuren
Gaf aan het Gooi, want dit land kleedt zichzelf
In eigen dracht en tinten, meer bescheiden
In tussenverfjes die men hier slechts vindt,
Met iets van bruin en parels overtogen
Dat zeker ergens van de hemel valt.
In deze streek immers ziet men maar zelden,
Wellicht op feesten of augustusdag,
Een lucht die niet iets grijzigs houdt verborgen,
Al is 't geen wolk, dan toch een lichte damp,
Een streep van nevel over hei getrokken,
En dat begint al even buiten Muiden
Waar in de verte een grijze glans beweegt
Achter de kleine koeien in de weiden.
En verder, waar de weg gaat langs het groen
Van donkre dennen, ziet men door de takken
Een glimp soms van die zonderlinge tint,
't Kon paars ook zijn of oud en bruinig zilver,
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En wie nieuwsgierig kijkt ontwaart dan schapen
Die talmen aan verdorde heidebloei.
Het is een land waar men bij vroege morgen
Of schemering in regenweer moet gaan,
De stoomtram komt dan langzaam stil de bocht om
Voorbij een haag tot midden in het dorp
Waar om het gras de huisjes staan, de muren
Niet hoger dan de schouders van een man,
Eertijds gekalkt of van verbleekte stenen,
Een strooien dak erboven in het loof
Dat nederhangt van duistre natte olmen.
Het schijnt de voorhal van mysterietempel,
Maar gaat men ginds de laatste hof voorbij,
Dan ziet men tuintjes, kippen, boompjes, geiten,
Een haverveldje en smalle heidedrift
In tinten licht onder de regenhemel,
En huisjes waar wat rook stijgt uit het dak,
Gewoon en rustig, sober van manieren
En nochtans alle met een veegje aangeraakt
Van dat verrukk'lijk grijs of bruin waar schilders
Sinds lang naar zochten om het na te doen.
Zo was het lang geleden en na die tijd
Is veel veranderd, maar 't is toch gebleven
Een streek met eigen kleuren in 't gezicht,
Een eigen schoonheid, in geen andre streek te vinden.
Wat heb ik hier gedwaald in zomeravond
Langs boekweitveld waar nog een vogel zong,
Wat heb ik hier gesmacht en stilgezeten,
Gedroomd de dromen van de jonge tijd,
Gedacht en weer gedacht al verder gaande
Terwijl het grijze Gooi in sluimer lag.
Ik liep aan 't strand van eerste morgenstralen
De uren door de ganse heldre dag,
Alleen met duinen, zand geblakerd
Waarin het voetspoor al bedolven lag,
Over de wakke vloer, de natte vlakte
Die spiegelde bij iedre tred in glans
Van parelmoer en dadelijk zich waste,
De schelpen ongedeerd en even blank,
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Alleen met golven bruisend schuim in rijen,
Hier tintlend groen en ginder blinkend blauw,
Met wolken wit en zwierend aan de lucht.
Ik liep aan 't strand op late namiddag
Dat er nog regen viel uit lucht in sluier,
Het duin verward en brokk'lig aan de rand,
Alom de grijsheid eindloos uitgestreken
Behalve aan de kim een streep van geel,
En aan de schulpen schuim die telkens vloeiden
De witte meeuwen, kijkend naar de zee,
De wind die zout en fris van die kant waaide,
En alle kleur verging, de golven zonken
In duister weg, ik zag alleen de lucht
Omdat zij iets nog van de dag bewaarde.
Daar stond ik stil en hoorde in de hoogte
Een vreemd geruis dat aanvoer en verging,
Een vlaag van regen, of een zucht van herfst,
Iets warms, iets kils, iets van vaarwel en weemoed,
Ik zag de blankheid van de schelpen nog.
En in de zwarte dagen van de winter
Zag ik hoe sterk het strand geweld weerstaat,
De duinen, breed en rustig van gestalte,
De razernij in storm en zeegeloei
Trotseren, stug, ontzaglijk in de eenvoud,
Het zand in wolken gierend rondgezwaaid,
Het helmgras neergerukt maar niet gebroken,
De slierten grauw van schuim erop gesmakt.
En op het duin de donkere gedaanten
Van mannen, kijkend naar de kwade zee,
Zo zwart als Noordzee zijn kan in december.
Maar 't was hetzelfde strand dat wit verscheen
In kalme zonnigheid en blijde kleurtjes
In zomertijd van spel of luie rust,
Maar dat was ergens bij een dorp gelegen
Met torenspitsje, straatje en hotel,
Met parasols en badstoelen in zwermen,
Figuurtjes blank, gedurig heen en weer
Bij zacht gejubel voor de kleine golfjes,
En vrouwen langzaam wandlend in het wit.
Dat was het strand dat kindren blosjes gaf
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En leerde hun het spel met zonnestralen,
Schelpen en zand, het speelgoed van de zee.
Die streek was mij het liefst in najaarsdagen
Wanneer er aan de weg een geel blad viel,
De lucht haar wolken toonde in gevaarten
Op uitgestrekte velden damp en tint,
Bedaard in stemmigheid of gul in prachten,
Wanneer in eenzaamheid de akkers lagen
Geploegd en paars bij vochtig elzegroen.
Daar was, op vroege morgen toen de regen
Het land gewassen had voor nieuw seizoen,
Een laan van berkjes langs de spiegelplassen,
Een natte weide, omzoomd van hazelaars,
Daarachter sparrenbos in strakke lijnen,
En waar ik keek zag ik een blauwig licht
Dat ik voor grillig spel van droppels hield.
En verder gaand terwijl de frisse koelte
Geluidloos gleed over bewogen loof,
Zag ik het woud waarvan ik had gelezen
In middeleeuws verhaal van tovervorst,
De bomen aangedaan voor feest verschenen
In groen met roestig rood, in 't nieuwe geel,
Van goud en sieraad fonk'lend overtogen
En lachend met elkaar, voor dans bereid,
Nog eenmaal nederschouwend naar hun beelden
Die op de vijvers lagen naast het riet,
Nog eenmaal wuivend naar de witte wolkjes
Daar rustig uitgelegen bij de zon,
En wachtend dat het aanstonds zou beginnen,
Een feest voor alle bomen, tak en blad.
Daar was dat bos voorbij, toen schemer dwaalde,
Een straatweg buigend door grauw akkerland,
Alleen en stil, van mens en paard verlaten,
De stenen onder olmen glimmend nat,
Slechts stammen met wat bruin aan top bewegend,
Een donkre hoeve laag in duisternis,
Een huis met zwarte ruit en tol gesloten,
De lucht erboven was een vlakke nevel
Die aan de einder nog wat gloeiing had,
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Een streep van bloed van plekken paars omgeven
Waar ongemerkt de dag verzonken was.
Een lamp werd in de verte al ontstoken
En over de akkers wiekte een kraaienpaar,
En het was stil, er werd geen zucht vernomen.
Zo zag 'k het Brabants land in rijk en schamel,
Bij licht en donker, hei en ven en veld,
Een streek om in vergetelheid te dwalen
Met beelden van haar fantasie verwekt
En soms met vage droefheid om geheimen,
Een landschap stil van fluisterend verleden
En met een lachend herfstig aangezicht.
Hoevele schreden heb ik niet getreden
In 't land waar ik voorheen een woning had,
Het spoor dat ik er liet vind ik niet weder
En evenmin de vreugde die 't mij gaf,
Maar wat dat land was kan ik niet vergeten,
Zijn beelden blijven voor mijn staren licht
En goed en lief zoals zij altijd waren.
Het Gelders land heeft drie verscheiden delen
Verschillend van elkaar als geel en blauw,
Ik kende er twee, de Betuw der rivieren
Langs weiden in de zon op zomerdag,
De streek van zand en eindeloze heide
Met geuren mij al van die tijd vertrouwd
Dat ik er nederlag en fris ontwaakte.
Het was er rustig lopen op de dijken
De Lek stroomaf in late zomertijd,
Het groen was dan gerijpt in alle tinten
Van weligheid aan haag en populier,
En uit het lichtend lommer kwamen appels
Al met een blos te voorschijn uit het blad,
Rondom op 't gras vielen de gele vijgeperen.
En aan de stroom tussen de uiterwaarden
Lagen de koeien wit en zwart verspreid,
Er dreven tjalken, sommige met zeilen
En andre volgzaam achter boot met rook,
En over 't water, blauw vol vonkensprankels,
Gingen de grote wolken bol en zwaar
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De een de ander na in donkre verte.
In schaduwruimte van de hoge beuken,
De voeten glijdend over veerlicht mos,
Zocht ik naar verre schat en zwarte bessen
En zat vermoeid aan rand der heide neer
Voor ongestoorde zomer goud in purper,
En 'k zag een hert dat in verwondring stond
En sprong voor hondeblaffen in de verte.
Maar stiller nog het beeld dat is gebleven
Van dennen en wat kreupelhout in sneeuw,
Een wagen had op 't pad erlangs gereden,
Het diepe spoor lag in het wit gedrukt.
Er ging geen mens hier, maar 'k was niet alleen
Want uit de grijze lucht of van de dennen
Daalde iets wit en 't bruine blad bewoog.
Het was een hartlijk land met lichte ruimten
Over de glooiingen of langs de weg,
De zomer bloeide voort in lange dagen
Met bloemen in de tuin en werk en rust,
Het was een land dat met zijn eenvoud maakte
Het leven schoon wie hier geboren werd
En zoet het graf wie hier in vrede ligt.
Men zegt dat eeuwen voor er mensen waren
Een god het ambacht koos van juwelier
En voor een zeegodin toen Walchren maakte
Tot schoonste sieraad voor het bruiloftsfeest,
De band gevlochten van kristal en amber
Rondom de fonkelschatten van de zon
En middenin een pronksteen van smaragd.
De kleuren van het kleinood zijn gebleven,
Men ziet ze waar men gaat van schor tot strand,
De zee rondom in parelende strepen
En middenin de goed gedane bouw
Van graan en appelgaard en rijke weiden,
Men ziet ze aan het geboomte en het duin,
't Is mild geverfd met kwasten zwaar van kleuren.
De torens staan er, welgezind als buren,
Van kloeke stenen deugdelijk gezet
Een ieder wakend over brede hoeven,
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Mensen en paarden even stoer gemaakt.
In zonneschijn of lommer van de wegen
Rijden op groene wagens staatsievrouwen
Getooid met goud, granaat en bloedkoraal.
Men ziet er ogen zwart als zoete bramen
En armen vol van bloei als dahlia,
De kindren, trapp'lend op de witte klompen,
Met aangezichten als de verse melk
In emmers boordevol aan 't juk gedragen,
En in oktober liggen er op stapels
De appels rood, nog blinkend voor godin.
En wie op Hoge Hil de maan ziet bleken,
De dageraad verrijzend uit een damp,
Ontwaart dat deze god nog veel meer schatten
Voor dit verkozen kunstwerk heeft bewaard,
De torens en de hoeve staan in 't zilver,
De duinen glinstren langs het blanke strand
En iedre akker draagt een nieuw juweel.
Dit eiland is de kroon van onze landen
In zomer en in winter zuiver schoon,
Het geeft een glorend licht in het geheugen
En blijft verlokken met zijn flonkerglansen
Op heldre weiden en de groene zee.
En deze is een plechtig oord van hoven
Rondom een oudeerwaarde herenstad,
En gene een eenzaam hoekje zand en heide
Voor schapen, berken en wat nattig kruid,
En gene weer een welig weidelandschap
Of vreedzaam heuvlig veld met populier.
En zo heeft elk van die nabuur'ge streken
Haar eigen aard en schoonheid, welgedaan,
Verschillend alle zelfs in kleine delen
Zoals het Gooi verschilt van Vecht en Gein,
De Peel van Maasland, Achterhoek van Veluw,
Maar alle welverzorgd, van één gezin
Het welgewassen stel, rein onderhouden
Of men ze 's zondags ziet of in de week,
Met torens overal die 't uur verkonden
Van werk in regelmaat, rust en gebed.
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IV
De Nieuwe Kerk stond in septemberglansen
En van 't Paleis ernaast zong 't carillon
De klare klanken al die lange dagen
Over het volk dat er te zamen drong
Met roepen hoog en duizendvoudig juichen,
Vervullend met één stem de straten vol,
Waar duizend rood-wit-blauw hing tot de grond.
Dit was het feest van alle Oranjefeesten
Toen hier de koningin de kroon ontving,
Zwerend voor God dat zij naar recht zou heersen,
Een jonge vrouw die van geen last nog wist.
Maar 't volk schonk haar in vreugde zijn vertrouwen
En diep uit vele borsten steeg gebed
En één groot hart was haar voorgoed verbonden
Van die dag aan in trouw die niet verging,
En hierop heeft zij sinds die dag gestaan.
Aldus begon de eeuw in rustig streven
Het eens van voorgeslacht begonnen werk
Trouwhartig en behoorlijk voort te zetten
Met nieuwe bouw voor 't aanzwellend getal
Van kinderen in ieder huis geboren.
De steden groeiden, men zag overal
Waar eertijds weiland was, moestuin en sloten,
De straten aangelegd van nieuwe steen,
De schuttingen gesteld, de heimachines
Met rook en palen, met het dreunend blok,
De baksteen aangevoerd en opgestapeld,
De muren al gemetseld aan de grond.
En kwam men na een jaar hierlangs gelopen,
Dan zag men al een stad van straat na straat
In helder rood met zonlicht op de ruiten,
Met nieuwe kerk en toren, nieuwe school
En nieuwe kindren blozend met de schriften
Dan zag men een nieuw eiland en een werf
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En schepen daar gemeerd of haastig varend,
Fabriek en loods, kanaal en dijk en sluis,
En werkers met een nieuw gezicht hier bezig,
Die toch van Holland waren, zwijgzaam, sterk.
Fabriek en werkplaats stegen bij de steden,
De schuiten voeren met de koopwaar aan
En het bedrijf klonk stadig allerwegen.
De koophuizen verrezen breed en hoog,
Paleizen fors en statig van de welvaart,
Een fiere beurs, oprecht en kloek gemaakt,
Toonde hoe hier de handel werd gedaan.
En groter schepen gleden in het water,
Want zeevolk kon niet leven zonder schip,
Blinkend getuigd of zij voor weelde waren,
En voeren uit en voeren weder thuis
Met mensen naar het oosten, naar het westen
Waar immer meer het werk te wachten stond
Van welvaart voor het aankomend geslacht.
En scholen werden er gebouwd, verbazend
Zo vele scholen men verrijzen zag,
En als de tijd in enig ding onmatig
Van kwistigheid verscheen, was het de zorg
De jonkheid voor de morgen toe te rusten
Met kennis en bekwaamheid en verstand
Het leven goed te leven, waardig, schoon.
En wie nog maar een halve eeuw tevoren
De rugtas droeg en thans een school intrad,
In plaats van vrees een recht begrip aanschouwend,
Zonlicht en bloemen op de vensterbank
En lachen op de heldere gezichten,
Mocht wensen dat hij weer een jongen was
En leerde schone jeugd schoon te verstaan.
Gebrek kwelde hier niet want vele handen
Waren beschermend alom uitgestrekt
Voor alle pijn en smart, voor donk're zorgen,
Ja, alle handen hielpen vrolijk mee,
Of het een onderscheiding was te geven,
De speld, gedragen op een ieders borst,
Het sieraad dat geen mens ontberen kon.
Het is der dieren aard aan zelf te denken,
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Eigen begeerte en eigen veiligheid,
Het is der mensen plicht elkaar te helpen
Dit aards verblijf te maken tot een lust,
Een oord bevrijd van pijnen en van vrezen,
Een ieder bouwt daaraan en helpt elkaar,
Zo was het weldoen hier een eer geworden.
Dit heette maar een klein land in de wereld
Waar landen waren groter honderdvoud,
Maar wat het volk in deze eeuw reeds voortbracht
Was groter dan het heden nodig had,
Omdat het klaar gemoed, niet voortgedreven
Door zucht tot nemen voor de eigenbaat,
Van dag van morgen voor de kindren droomde,
Die naar geweten waarlijk groot zou zijn.
Hier was voor onkruid weinig plaats gebleven
Op deze bodem degelijk gebouwd,
Geen afgunst van de buren kon er aarden,
Integendeel, er tierde goeds genoeg
Om weg te geven waar gebrek mocht heersen,
En hoeveel duizenden van heinde en ver,
Hoeveel berooiden, havelozen, kindren
Vonden hier warme en zachte moederhand,
Een dis en bed of zij hier thuis behoorden,
En niemand dacht aan loon of sprak ervan.
Noch kon het gretig streven of de wedstrijd
Om gouden winst tot andermans verlies
De harten drijven want moedwillig nemen
Behoorde in een lang verleden tijd.
Maar goedheid van het hart leidt in gevaren
Waar stomme dieren leven bij de roof,
De slang komt sissend door het gras geslopen,
De tijger loert en gromt van hongersnood,
Het zijn maar beesten waar men zich met wapen
Tegen beschermen moet tot lijfsbehoud
Want zelfs geen heiligheid zou hierin baten.
Onnozel echter maakt goedhartigheid
Met blind vertrouwen dat in de gestalte,
Geschapen als een mens, immer de ziel
Gelijk de mensenvorm betaamt, moet wonen.
Er zijn nog menigten die van een beest
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Althans de eerste plichten kunnen leren
En die, met weinig hart en min verstand,
Nog achter in ontwikkling zijn gebleven,
En 't is bekend dat onder zulken juist
De duivel vaak een schijnvorm heeft beslopen.
't Zijn ook maar mensen, heet het menigmaal,
Zonder het onderscheid van goed en kwaad.
Men had reeds lang in dit land kunnen weten
Dat elders wapen werd gesmeed tot roof,
De kreten van verschrikking kunnen horen
Toen bij de buren werd vernield, gemoord.
Onnozel was men, menend dat de vrede,
Gevestigd op vertrouwen in het recht,
Waar geen de ander kwaad deed, waar een ieder
Behoorlijk in elkeen de naaste zag,
Hier niet gestoord kon worden door begeerte,
Door nijd met mes gewapend, door geweld
En wilde roofzucht die geen eerbied kent.
Onnozel was men dat men ook de schimmel
Van het bederf in eigen huis niet zag.
De luis kan in de reinste kleren kruipen,
Het schoonste aangezicht wordt wel melaats,
Het beste dat men doen kan is te wassen,
De onreinheid weg te werpen in de put,
En is het de eigen zoon die niet kan deugen,
Het koste pijn, er helpt niet anders aan
Dan hem, in alle zorg hem nog te geven,
Met kruis naar Gods bestier te laten gaan.
Er zijn er velen die, oprechtlijk biechtend,
Verkeerde kiemen zien in eigen borst,
En velen die ze niet bestrijden kunnen,
Te zwak of van een kwade lust bestormd.
De ijdelheid, de eerzucht en de hebzucht
Zijn onkruid kiemend nog op ieder veld,
Dat bij een zuivre bouw wel zal verdwijnen,
Maar op een schrale akker schiet het hoog.
Wie met een voos gebeente is geboren
En een gezicht te kort om dat te zien
Wil nochtans even fors als de ander lopen,
Maar heeft des anders vaste voeten niet,
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Hij kijkt hem na met afgunst in de ogen,
Hij zoekt de schuld bij hem voor zijn gebrek.
Achtergeblevnen, van natuur misdeelden
Vindt men te allen tijd in elk geslacht,
Geen liefde maakt het recht, geen zorgen baten,
Het blijft verdriet tot op de laatste dag.
En velen meer, gebrekkig niet van lijve
Of zo dat het meewarigheid verwekt,
Maar gaven missend van verstand en zinnen,
Met overgroeide ondeugd, een gezwel
Dat ongezien in het gemoed kon rijpen,
Of erger met een hol en donker hart
Waar monsters van de schande schuilplaats vinden.
Zulk ongeluk was het dat hier opstak,
In ondergroeiden, schraalgezielden drijvend
De ijdelheden tot een grote stem,
De eerzucht om thans ook voor zich te grijpen
Naar 't fraaie staatsiekleed en schittergoud,
En 't was een knechtspak dat zij mochten dragen
Van vreemde baas verachtelijk geleend.
Men zag het aan met hoofdschudden of lachend,
Maar in een land van vrijheid sterk kon elk
Op eigen hand en wijs zijn lot zich scheppen
En, of verdraagzaamheid ook werd misbruikt,
Men liet ze samenspannen met een vreemde,
Zelfs toen zij dienden met geleende stok
Hield men het voor baldadigheid van vlegels
En zag het onraad niet dat school op 't erf.
Er staat in het geschiedboek van de wereld
Vermeld dat op Europa viel een slag
Zo groot en zwaar uit zwarte nacht vergaderd
Dat de echo tot in verre eeuwen galmt.
De kindren op de schoolbank kunnen horen
De kreten van verschrikking en van smart,
En lang blijft duren de ingebrande haat.
Een sterk man zal geen weerloze overromplen,
Nog minder hem misleiden met bedrog,
Maar deze loerder hield in het verborgen
De klauw gereed en sprak als eerlijk volk,
En brak de deur, een monster uit het donker,
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En greep en sloeg de schuldelozen neer,
Dat was een slag die gans het volk verstomde.
Er is een lafheid waar men niet van spreekt,
Bedrog, venijnig wapen van de duivel,
Het meest veracht, dat ook zijn voosheid toont.
De jonge mannen vielen neergeslagen,
Zij liggen onder zoden overal,
De wind vaart door de bomen op hun graven,
Zij weten van geen strijd of valsheid meer.
Maar wie hier voortgaan door de stille dagen
Behouden in het hart een lege plek
Waar, naar waarom van dood en raadsel vragend,
Een droef geluid altijd verlaten klinkt.
Geslachten zullen op geslachten volgen
En wie hier liggen voor een harde plicht
Worden met schoonste eer die zij behielden
Geëerd, de treurende gedachtenis.
Het was een nacht verbijsterend de zinnen,
Een ieder riep en riep de ander hulp
En doolde in de duisternis der wegen,
De ogen star van angst voor het geraas
Dat naderde aan de sterreloze hemel,
De donkre verte van de donder zwaar,
De monden zwegen, hoofden bogen neder,
Verzonken in de zwartheid zonder hoop.
Gedenkt dan ook de ouden en de zwakken
Die, wankel staande als het geknakte riet,
Te broos om schrik en angsten te verdragen,
Thans nederzegen op hun laatste bed,
De fieren, die vernedering niet duldden
En zij die zagen wat te wachten stond,
Het waren honderden in alle steden,
Ouden en jongen, die de eigen hand
Verkozen boven die van de verachten.
O wat een val was dat, een volk dat viel
In afgrond waar geen eind scheen aan de diepte!
De klok van het Paleis stond in het licht
En speelde 't uur alsof er niets gebeurde,
Het was in mei en op de Dam stond stil
En stom een menigte onder morgenwolken
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Toen het geweld van ijzer binnentrok Wie was er toen die 't diepst der diepte zag?
Het zij gezegd dat wij het moesten dulden
Dat er een hand van schennis werd gestrekt
Om ons de kroon van Holland te ontrukken,
Dan de vernedering dat een lompe laars,
Een moffenlaars, de Ridderzaal besmeurde.
Dan, niet voldaan de weerlozen te krenken
Met wellust in belediging en grief,
Moest hij 't gezicht ons op de ashoop drukken
Door zorgloosheid in eigen huis ontzien.
De valse zonen drongen samen buiten,
Het dienstpak en de bazenlaarzen aan,
Pistool en stok om 't wrokken uit te kroppen,
En er was woedend wenen om verraad.
Verraad, dat was verraad, een lage schande
Met bittre schaamte onder menig dak,
Dat de onvolgroeiden van verstand en zinnen
Zich keerden tegen ouders, vrouw en vriend,
De hand verhieven tegen koningin,
Ja, tegen hen die in de graven lagen Zij zagen niet, van ijdelheid verblind.
Maar wie geleerd had van het oude boek,
Waarin geschreven staat dat er voor wenen
Een tijd is, wist dat ook de nacht van ramp
Een einde heeft en als een wolk voorbijgaat.
En 't volk, dat had gelachen bij zijn dag,
Gestoken thans, in duisternis geslingerd,
Hield zuiver op de bodem van het hart
Het trouw geloof vanouds op God gebouwd.
Dit was een wonder van geloof, verborgen
En zelfs vergeten waar geen een meer wist,
Dat als een erfgeest uit het zielsverleden
Het weer verrees en sprak dezelfde troost,
Dezelfde stem, in klaarheid nieuw verworven,
Gelijk weleer van vaderen gehoord,
Die sprak van het vertrouwen, God geloofd!
En ondanks al het zwaarst kanongedonder,
En ondanks al de kreten van de schrik,
Wist ieder mens in 't zekerst van zijn weten
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Dat er iets bleef van niemand overwonnen,
De vrijheid, staande op het trouw geloof.
Het is een eindeloos verhaal van smarten
Toen beul en knecht zich spanden om het volk
Met uitgedachte foltering te martelen,
Een lang verhaal, eentonig van verdriet,
Van angst en nood, vertwijfeling en tranen,
Verzwegen klacht en zuchten ongehoord,
Het is een wreed verhaal van niets dan smart.
Geen mond zou al het onheil willen noemen
Waarin het volk hier neergeslagen lag,
Want wie geboren werd in deze tijden
Zag gruwlijk kwaad verzonnen in de hel,
Hij zag het monsterbeest in razernijen
Van wellust kwistend met zijn duivelgif
Van wrok en nijd uit platgeknepen brein.
Het droef verhaal, gegrift in het geheugen,
Blijft welbekend zolang er mensen zijn,
Het zal in de herinnring blijven schrijnen,
Een sage van de nacht des tijds gelijk,
En één naam blijft er als een vloek genoemd.
De plundering van goud en volle voorraad
Was wat men van het pak verwachten kon,
Slechts diefstal waar de dief zich in verlustigt
En wie de beurs verliest blijft toch gezond
En doet zijn werk, hij vindt wel nieuw en beter.
Maar hier werd dan de weerloze beledigd,
Gemerkt met ereteken tot een hoon.
Het folterrad moest nog geleidlijk wringen,
De weerloze bespot dus met verbod
Bedacht door zinneloze dorperkoppen.
De weerloze werd van zijn goed beroofd,
Hij mocht het brood niet voor de kindren winnen,
Dus kwam het door de achterdeur in huis
Want in de nood leert de een de ander kennen.
Het rad scheen nog door lomperds aangetrapt,
Maar wie in 't zwart daarginds de wringstok zwaaide
Wist duivels vals hoe hij vervolgen zou.
Het was een jammerlijk, een bar gezicht,
De hulpelozen droef te zaam gedreven,
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De kleinen, ouden, zwakken van het bed
En weggevoerd om niet terug te keren,
De handen leeg, de zuchten zonder antwoord.
Het is genoeg. Gevloekt wie dit bedacht.
Er werd een stem gehoord van medelijden
Die riep om recht voor die onmenslijkheid,
De laars stapte in de nacht door holle straten
En trapte waar zij klonk de deuren stuk
Bij vloek en schreeuw om orde te bewaren.
En nog meer drommen werden weggevoerd,
Het land werd vol gevangenis en strafveld,
Er was geen muur van rasphuis groot genoeg,
Het scheen of het geboefte met bewakers
Van gans de wereld hier verzameld was.
Wie wist er troost voor zo veel schreien, jamm'ren
In stomme kamers dag en nacht gehoord,
Wie kon de klachten van de wanhoop stillen,
Wie wist voor zo veel smartenhuizen troost?
De stem der jeugd werd in verweer geheven,
Geheiligd van de gloed voor zuiver recht
En tartend de onbeschoftheid der bevelen
Stond zij voor de ingeboren waardigheid,
Want het ontzag voor sabels en geweren
Was kindren op de school niet ingeprent
Noch vrezen voor de macht van het geweld.
De jeugd, met kiem van vrijheid in de toekomst,
Moest dus gegrepen worden en geknecht,
De school, waar de gedachte kon ontluiken,
Gebannen en de jongens op een veld
De tucht geleerd voor een deemoedig dienstvolk,
Met stok en zweep geleerd om mettertijd
Geweer en laars te dragen voor een Pruis.
Gehoorzaamheid in dienst zonder te vragen
Was hier bekend voor heilig Woord alleen,
Maar was gebod van mensen ongerechtig,
Misbruikte macht of redeloze dwang,
Dan werd ten antwoord met gevoeglijk oordeel
Gestreefd naar juiste maat en pas,
En niemand kende wet van moet en zal.
Maar Hollands jeugd moest ondervindend leren
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Wat het verschil is tussen heer en baas,
Wat tussen vader, vriend of goede meester
En koeienknecht, cipier of korporaal.
De opzet was de krachten te verstrooien
Waaruit dit volk zich weer verheffen mocht,
Het machtloos neergestrekt thans uit te roeien
Om plaats te maken voor een wingewest,
Dit land, van mensen en verstand verlaten,
Een voorraadschuur en stalling voor het vee.
Want de geweldenaar greep voor zijn vraatzucht
Ook naar de kleine kruimels van 't heelal.
Verdelging van het volk dat deze slibbe
Met eeuwen werk tot rijk land had gebouwd,
In zwoegen moedig, in beleid voorzichtig,
Vreedzaam en trouw op God en zelf gesteund,
Een woonplaats had gemaakt in orde en maten
Zo recht als het verstand bedenken kan,
Dit volk voorgoed vernield in énen slag.
En deze vijand had reeds sluw verzonnen
De kracht te slaan tot arbeid voor het brood,
In kettinggang de werkers weg te voeren,
Dan bleef slechts naakt, een hulpeloze prooi
Van honger en ellende om te komen,
Het zwakste deel, van laatste hoop beroofd,
Verlaten achter in de woestenij.
Tot kudden werden zij te zaam gedreven,
In rijen traden zij door straat en plein,
Het waren menigten die huis verlieten,
In kar en trein ontvoerd naar verre oord,
En Israël, die in Egypte leefde,
Zag in de slavernij niet zo veel volk
Als deze tijd uit deze landen trok.
Maar sluwheid en geweld zijn domme krachten
Waarmede hij, die krom geboren werd,
Meende de troon des hemels te bevechten,
Het zijn slechts ijdle momsels voor gebrek.
En deze demon had uit duizend voorbeeld
Begrepen noch geleerd wat mensen zijn,
En nooit beseft dat God de mensen schiep
Met iets dat tot de eeuwigheid behoort.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

466
De kinderen, in die bedroefde dagen
Ter wereld pas gekomen, droegen de ziel
Der verste tijden mede, toen de vadren
Het dulden leerden in het diep verdriet,
Zij hoorden in de sus aan moeders schouder
De heilge troost van zonlicht op de wieg,
De zekere verwachting van hun lach.
Geduldig wachten, hart en hoofd geheven,
Dat was de stille duur van elke dag,
Het uur verbeiden, alle leed vergeten,
Gebrek en onrust, honger, kwaal en angst
Die dag van gister zwart van kwelling maakte,
De klok aanzien, de trage wolkenlucht
Of eindelijk het klare uur zou schijnen
Dat al de sluiers van de druk verdreef.
Elkander vragen, twijfelen en peinzen,
Bericht verlangen uit het verre land
Waar dierbaren gestadig dapper werkten,
Op zee of waar men ook maar gissen kon,
Om hulp te brengen in de donkre woning,
Terwijl de week verging, de maand, het jaar.
Op zomer volgde herfst, de koude regen
Bleef vallen eindeloos voor menig raam,
Waar men ook uitkeek was het nevel
En kilheid die men zag op straat en gracht.
De winter kwam, de sneeuw lag op de wegen,
De sneeuw, die vroeger wit en helder lag,
Had thans voor menigeen die zat te wachten
De kleur van rouw en treuren, niets dan zwart.
Het floers bleef neergelaten voor de ogen
Waar men ook tuurde in de diepe nacht,
Waar men ook zat en staarde in de noden
Of eindelijk de morgen uitkomst gaf.
Geen ster verscheen, geen kleine gloor of glimmen,
Een gruwel zonder rust, een foltering,
Een misdaad elke dag waar men van hoorde Wie heeft er toen bij dit wanhopig volk
De dood niet voor het aangezicht gezien?
En velen waren er die toen bezweken
Van troosteloze twijfel uitgeteerd,
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Die nedervielen en die lieten 't leven
Waar voortaan alle vreugd verdreven scheen,
Geen lach op het gelaat terug kon keren.
De handen vouwen, wachten in geduld
En waakzaam op verraderlijk bespieden,
Van argwaan, twijfel, vrees het hoofd gekweld,
De ogen strak van haat op tralievenster,
En machteloos gezeten zonder hulp,
In angsten over kindren, broeders, vrienden,
De tranen laten vallen dagenlang,
Zo was het wachten in gevangenschap.
En eenmaal klonk er in de verte ruisen
Van naderende stemmen in de nacht,
De harten sprongen blijde op en juichten,
Maar 't ging voorbij, de tijd werd stom en stil
En 't was weer wachten in vermoeienis.
Geen brood, geen licht, geen vuur om zich te warmen,
Geen kleren en geen schoenen voor het kind,
Geen have en geen huis om zich te bergen,
Geen stem, geen troost, geen hand die redding bracht O dag, o zou de dag dan nimmer komen,
O was het zwijgend hopen dan bedrog
En had de smart van wachten dan geen eind?
Gezegend volk dat nochtans bleef vertrouwen
En turend, starend, oog al stervensdof,
In duisternis het vaste licht zag flonkren,
De baak gebouwd op aller tijden rots,
En 't woord gedacht dat eenmaal werd geschonken
En had gehouden wat het had beloofd,
Het eeuwige verbond van trouw en trouw.
Want zonder de genade dier belofte
Waarop het hart gerust verlaten mocht,
Zonder dat veilig woord van Gods getrouwheid,
Door duizend monden duizend keer herhaald,
Had Nederland gewis het niet doorstaan
En gingen thans de wisselende wolken
Over een vlakte van vergeten gras.
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V
Geen mensenoog, geen overgroot verlangen
Wordt ooit gewaar wat in de toekomst staat,
De toekomst wordt van ongekende handen
En ongeboren zielen nieuw gemaakt,
Maar wijsheid leert, gelijk de ouden wisten,
Hoe alle boom, met aandacht voor zijn aard
Geplant en wel verpleegd, de vruchten draagt.
De grond, die hier bespoeld ligt van de stromen
Is goed, is rijk en mild in het gewas
En breidt aan zee de ruime havens open
Voor scheepsvolk dat ter wereld varen zal
Om wat ontbreekt tot voordeel hier te maken,
De grond is sterk gevest waarop wij staan
En 't zijn gewone plichten die hij vraagt.
De eerste die des morgens bij ontwaken
Een ieder kent en doet is die van dank
Dat weer de dag schijnt op het schone leven,
De taak van gisteren weer voort mag gaan
Gelijk de overlevering ons leerde,
Zorg voor de woning, deugdelijk en rein,
Zorg voor het kind, in liefde grootgebracht.
De grond des geestes, die van dam gelijkend,
Van dijk en polderland, ligt even vast,
Hij mag soms schommelen en wankel schijnen
Alsof hij dobbert op het element,
Maar wie het leven hier aanschouwen krijgen
Van verre vadren het vertrouwen mee
En vrezen macht van water noch van wind.
Wat is vertrouwen anders dan geweten
Dat schoon geboren is en zindlijk blijft
Zodat het Hem van wie het is gegeven
Zonder een nieuwe schuld in de ogen kijkt,
Want het vertrouwen is een wedergave
Met eerlijk werk, bij fouten en gebrek,
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En plichten smetteloos gedaan naar wet.
En 't eerste wat geweten ons hier toonde
Is eerbied voor het recht, de hoogste eer,
Een mens te zijn gelijk hij is geboren
En op de aarde wonen mag zijn tijd
Om vrij en onbevreesd met hart en handen
Te bouwen een gelukkig, schoon verblijf,
Thans voor hemzelf en morgen voor de andren
Wier verre stemmen reeds te horen zijn.
Gevoel van eer, dat is gevoel van recht,
Dat is de eedle gave ons geschonken
En wie 't beseft en met verstand erkent,
Die heeft van de eerste tot de laatste stonde
Genoeg geleerd voor handel en gedrag
Jegens een elk die langs zijn deur mag komen,
En ziet hij ook in hem die waardigheid,
Dan zal gewis het hart zich voor hem op'nen
Als voor de broeder en de vriend gelijk.
De dagen toen het volk beproefd werd toonden
Hoevele vrienden het rondom zich had,
De handen uitgestrekt voor al zijn noden,
In eerbied voor zijn dulden, in ontzag
Voor zijn vertrouwen, stil en ongebroken,
Dat waren vriend en naaste die in ons
De macht herkenden van de zuivre trots.
En zulke vrienden zullen ons steeds blijven
Waar ook ter wereld wordt verstaan de eer
Als vrijgeboren mens op de aard te leven,
Getrouw vervullend de erkende plicht
Elkaar te helpen in de zorg en werken
Die de erfenis van het gebrek ons geeft,
Te zamen strevend naar wat ieder wil.
Zolang de tijden duren zullen zorgen
Ons aller deel zijn, hetzij weinig hetzij veel,
Maar de oude krachten, die ons dienden, slijten
En nieuwe komen op uit nieuwe ziel
En drijven ons de eeuwen door steeds verder,
Steeds hoger naar het immer stijgend doel
De ruimte in, van geen verstand bevroed.
Houdt dan een zuiver deel der nieuwe krachten,
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Die fris ontsprongen dringen tot de bloei,
Voor vriendschap, waar rondom in al de wereld
De vrienden staan, met open hart bereid.
Die aan de evenaar, waar sedert eeuwen
Veel trouwe mensen wachten om gelijk
Met ons te bouwen aan een schone woning,
Wij zijn al dicht verbonden als verwanten,
De schippers hier met haren geel als vlas,
Het landvolk daar met donkere gelaten,
En menigeen heeft broeders hier of ginds.
Er zijn er veel, uit dit volk voortgekomen,
Uit zijn verleden, uit zijn krachtig hart,
Die in een zuiderstreek een woonplaats vonden,
Maar niet vergeten zijn het oude land
En houden bij dezelfde vrome woorden
Van hecht geloof als eertijds aan moeras
Door eendre vader, eendre vriend gesproken.
Er zijn ook menigten die in het westen
Het sap nog hebben van de eerste stam,
Een Jan, een Piet, of hoe zij mochten heten,
Hoe verre van de wortel ook hun tak
Mocht groeien bij de wissel der getijden,
Die in hun kern verstaan de volle klank
Der taal die weleer sprak de tien geboden.
En ook nabij, bekend schoon vaak vergeten,
Staan vrienden om ons van dezelfde grond,
Hetzij in noorder- of in zuiderstreken,
't Is al gelijk gekomen van het volk
Uit schemering der tijden hier gezworven
Op deze vlakte aan zee en stroom vereend,
Gelijk in hart en spraak, in levensdeel.
Zij allen zijn van ons, gelijk in streven
Met vaste wil in de gemene taak,
Zij zijn van ons elkander toegenegen.
Er worden er geboren iedre dag
Daarginds zo goed als hier in alle oorden,
Alom waar van de hemel zonlicht valt,
Die onbesmet van ziel als gij geloven
Dat vrijheid is het allereerst bezit
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Aan alle schepselen gelijk geschonken,
Van ieder mens geëerd als levenslicht.
Houdt dan de handen van de vriendschap vaardig
Voor alle vrienden in de waardigheid
En werkt met hen te zamen in het bouwen
Van 't hoge huis bestemd voor nageslacht.
Werkt in vertrouwen, zo de ouden werkten,
Dat, welke stormramp er ook vallen mag,
De arbeid uwer handen steeds zal stijgen
En voor geen mensenmacht verdwijnen kan
Zo hij gedaan wordt bij het rein geweten
En recht als recht geëerd in Nederland.
Maakt breed en ruim het huis gelijk een tempel
Waar klinken kan de klare orgelgalm,
Muziek der dagen van het schone leven
Dat de oude vrijheid uit uw tuinen waait,
De harten vol en mild van weldaad makend,
Muziek der avonden bij lichte lamp,
Een lof van vroom gedenken en van dank.
Blijft ook weldadig open, bloeit ruim en veel,
Geeft met de goedheid van de wijde hemel
Die boven u nog staat gelijk weleer
Toen land hier uit het water was gerezen
En van zijn rijke glans hij rijkdom gaf.
Geeft, gij die veel gekregen hebt, voorwaar,
Meer dan uw brood, uw dak en schone grond,
Uw recht, dat wil dat niemand zal ontberen,
Geeft uit uw volheid waar het ledig is
Bij vreemd en ver en waar ook wordt geleden.
Wijdt dan het diepst van uw gedachtenis
Aan hen die voor uw vrijheid moesten strijden
En alles gaven in de zwarte tijd,
Zij 't niet een graf alleen, waar hun gebeente
Te rusten ligt, dat gij met kransen eert,
Het is hun ziel, die immer voort wil leven,
Geeft haar een bloem die uit uw ziel ontluikt.
En legt de luisterglans van uw gedenken
Ten sieraad om dat schone moederhart
Dat bloedde en brak toen het van u moest wijken,
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Maar leven bleef en voor uw zegen bad
En in zijn smarten voor uw recht bleef waken.
Geen volk verging waar zulk een moeder stond
Met zulk een reine moed als de vorstin
Wier naam staat in het hart der Nederlanden.
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Het oude huis
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I
Het waren drie kloeke jongelieden met hun zuster die op de eerste avond van het jaar
bij wassende maan, helder en koud, aan de Haarlemmerpoort toegang vroegen en
zingend Amsterdam binnentraden, van Antwerpen gekomen, hun geboortestad. In
de herberg waar dadelijk hun oog op viel, al op de Haringpakkerij onder de toren
waar Sint-Nicolaas uithing, vonden zij een gelagkamer zo ordentelijk als zij nergens
hadden aanschouwd, tafel en aanzitbanken geschuurd, figuurtjes van zand over de
delen gestrooid, kopers en tinnen lichtend aan de witte wanden, en de kabeljauw
door de meid spoedig aangedragen, was gewis even zwaar, gewis even ruim van
mosterd bedropen als zij thuis konden wensen, gevolgd door knollen, door
pondspannekoeken bovendien voor elk zo kwistig gespekt dat zij genoegzaam
verzadigd werden en hun vrolijkheid toenam. Vooral de oudste, Servatius, was weldra
vriendelijk met de gasten, de meeste varensheden. Hij was de best geschapene van
de broeders, drieëntwintig jaar, vernuftig, bijdehand met kwinkslag, maar zorgeloos,
die nooit wist of hij een schelling, een stuiver of niets in de zak had, noch er zich
over bekommerde daar hij alleen gedachte kon hebben aan de beker en de rok, bovenal
aan zijn fluit, zijn vedel en zijn liederen, want hij was bekwaam met de muziek, hij
had ook een schone stem, een machtig geluid dat vrouwen en mannen om het zeerst
behaagde. De jongere broeders en de zuster Mechtelt, bedaarder van inborst en thans
vermoeid van de reis, trachtten met een zoet lijntje hem te bed te krijgen, maar naar
gewoonte wilde hij niet, dus gingen ze na een poosje geeuwens zonder hem, ze
klommen ook nog de trap op of ze hoorden de fluit al dartelen ten geleide van een
lied dat een der kerels zong. Heel de nacht ook weergalmde het huis van het vedelen
en het heisa la-la bij het klinken der pinten te zamen met het daveren van deuren,
het stampen van laarzen, zodat de gasten boven, donker onder de deken, tot de ochtend
met ergernis en verwensing lagen. Alzo was de intrede van de gebroeders Klinckert
in hun nieuwe woonplaats.
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En toen Servatius belabberd op bed was nedergezakt traden de andere twee ter
wederzij van hun zuster in de morgen die over het IJ blonk met lichte wolken en
klaar blauw boven de schepen. Hun ontevredenheid over de lichtmis bracht gemelijke
opmerking voort. Een hol hoofd aan den beginne, een ledig verstand aan het einde,
zeide Lucas en hij voegde erbij: 't Is ijdelheid. Gilles herhaalde: Ja, ijdelheid.
Maar ze hadden de wil nog die eigen dag voor de kost te gaan zorgen vermits de
beurs geheel slap was geworden en, gehoord hebbende dat de buurvriend Silveijn
van de Sint-Jacobsmarkt thuis hier in deze stad al de kost verdiende, lieten zij zich
door een jongske de weg door het vertier wijzen tot de Regulierspoort. Silveijn was
doende voor zijn deur de grond met keitjes te ordenen. Dat was In De Kippenhoek,
een aardig braadhuisje van hout getimmerd dat er stond, blauw geverfd, versierd met
een breed teken dat De Lustige Haan met gouden pluimen had gekonterfeit. Groot
klonken de roepen van verbazing en vreugde over en weder terwijl Mattheus niet
kon ophouden ze op de schouders te slaan, de mond wijd van lach, en het was nu:
Bij den droes, hier staat Gilles in eigen persoon!, dan: Dat honigzoet meisken heeft
mijn gedacht! En Lucas ook al, die bolleboos! Hij voerde ze naar binnen mee, hij
braadde hun de worsten, de beuling, de eierkoeken, het vuur temet hoog opgestookt.
En toen zij gedaan hadden leerde hij het mansvolk de tabak te roken terwijl hij
luisterde naar wat ze van hun reis verhaalden, wat hun vader en ook hun jongere
broeder gedreven had de brui te geven van de lastigheden en over de zee te gaan, de
oude Klinckert zou zich de weg wel banen, bekwaam als hij was even gelijk met de
koopmanschap als met de muziek, of het hobo of beiaard betrof. Voorts wat hun
eigen wensen voor den brode waren. Die zouden hun geschonken worden zo zeker
of het bij de bank beschreven stond, Mattheus zou erop uitgaan na de schafting der
gasten. Intussen ook was er plaats onder zijn dak, zonder geld welteverstaan, de
trouwe Servatius niet vergeten. En hij sloeg ze nogmaals en schudde ze, gelukkig in
het wederzien. Daarna gingen de broeders uit kuieren om de handel der buitenlieden
aan de markt ga te slaan, maar Mechtelt bleef, met schoon voorschoot aangebonden,
om met braden te helpen, hetgeen Mattheus niet alleen de fraaiheid van haar leden,
maar ook haar ijver en haar nuttigheid deed verstaan.
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En voor het schemerde, toen de lucht weer betrok en het sneeuwig begon te ruiken,
ging Mattheus uit om zijn belofte in te lossen. Hij gelukte spoedig en uitnemend, al
na een uurtje of anderhalf keerde hij welvoldaan terug, want het was gemakkelijk,
zeide hij, als Silveijn er zich maar om bemoeide. Voor Gilles Klinckert had hij
emplooi gevonden als rekeninghouder op de brouwerij 't Witte Paert bij Sult op de
Fluwelen Burgwal, ruim geloond. Voor Lucas Klinckert was het nog gladder dan
olie verlopen, vermits Drij de uurwerkmaker aan de Grimburgwal hem om zo te
spreken als de aartsengel Gabriël had ingehaald, zozeer zat hij in nood van een gezel
die het ambacht kundig was. En ook voor Servatius Klinckert had hij een verzorgd
bestaan gevonden bij een deftige wijnkoper aan de Kistemakersgracht, om de wijn
te keuren en te snijden tegen vrij kost en bed en loon. Hij was hem op staande voet
in Sint-Nicolaas gaan halen, hij had hem daar nog nuchter op bed gevonden en naar
de baas gebracht en hem daar gelaten ook omdat Servatius onversaagd wilde beginnen.
Op deze wijs werd de broeders die eerste dag een bedrijf een iegelijk naar de aard
en de kundigheid verschaft. Maar ook Mechtelt nam, toen haar gevraagd werd de
braderij met haar opzicht te dirigeren, het voorstel zonder talmen aan.
Van hun vader, Joris Klinckert, hadden zij goed noch geld bekomen, maar dat
schaadde niet want ze waren van zijn verscheiden geestelijke gaven rijkelijk bedeeld,
de rooskleurige zowel als de donkere, hoewel van deze soort in mindere mate dan
van gene. De oudste had aldus wel de zorgeloosheid, maar daarnevens de vreugde
aan het leven en de gelukkige muziek. Van de tweeling had Lucas, de eerst
opgedokene, de gedachte, de nauwgezetheid zelfs voor de kleinste zaken. Terwijl
Gilles, die haastig na hem was gekomen, weliswaar met de nieuwsgierigheid was
behept, maar tevens met de deugden gezegend die daar soms uit voortvloeien, de
attentie en de ijver, daarenboven met een scherp hoofd voor de koopmanschap. En
Mechtelt had van haar moeders zijde genoeg geërfd, een zuiver geweten, een recht,
eenvoudig hart.
Ten overvloede was hun gelijkelijk alle vier een eigenaardige begaafdheid
toegemeten, welke men, zeker, ook bij anderen aantreft, maar niet zo volledig en zo
klaar voor het oog als bij hen. Gelijk de magneet het ijzer doet, zo hadden zij in
eigendom
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de kracht personen van de andere kunne tot zich aan te trekken, te behagen of te
boeien. Eerder te Antwerpen kwam er elke dag voor Mechtelt een ander jonkman
aan de deur gelopen, die zij nochtans steeds versmaadde omdat zij heimelijk de zin
al op Mattheus Silveijn gezet had. Wat haar broeders aangaat, die hadden evenzeer
te Antwerpen al menig avontuur aan het hart beleefd, zo veel dat hun vader, hoewel
zelf een roekeloos man, hen dikwerf had moeten bekijven, behalve Lucas dan, die
immer de maat betrachtte, vandaar ook dat hij tot het uurwerk was gegaan, dat immers
regel in stiptheid eist.
Toen zij nu hier aan het werk getogen waren, zich ras de gewoonten dezer stad
eigen makende en ook de taal of zij er geboren waren, kwam deze eigendommelijkheid
hun te stade. Mechtelt alweder had weinig te leren zodra Mattheus had beseft dat het
niet mocht blijven bij lonken en lekkebaarden, en dat was schielijk. Zij hielden ook
al bruiloft eer het voorjaar en eer het najaar kwam de wieg in huis. Ook Servatius
behoefde niet rond te kijken of zich in te spannen om hulp te ontdekken, het tegendeel
was waar, met al die liedjes en die fluiterij wemelde het immer van rokken om zijn
ogen. Evenwel, men kon niet alles nemen. Zijn broeder Lucas gaf hem ook te
berading, zijn jaren bedenkende, in het huwelijk een stutsel voor de gestadigheid te
zoeken en Catrijn Codde, de dochter van de wijnkoper zelf, een deern even vrolijk
als hij en voldoende zedig, werd daartoe alleszins geschikt bevonden, de wijnkoper
bovendien een redelijk man, bereid het wijnhuis De Halve Maen voor hem in te
richten, gelegen aan de Botermarkt, schuin tegenover de Silveijns, waar de grond
ietwat afzakte naar de Amstel. Dit gebeurde in de zomer. Toen kon de tweeling niet
langer aarzelen. Gilles had, naar het zeggen der anderen, een betere kunnen kiezen,
want Alida Sult uit 't Witte Paert was nogal hoog in de hals gemaakt, maar zij had
een trouwe en gulle aard, en de brouwer, die zwaarlijvig begon te worden, had zich
overtuigd dat met Gilles het bedrijf zou gaan. Ook op de vrijster, die de andere van
het tweestel had verkozen, viel iets af te dingen, zijnde die persoon te jong en te
nietig van postuur, maar Lucas wist het wel, wie ook mag men in zulke zaken de
keuze toevertrouwen dan hem die er vele jaren de gevolgen van behoort te dragen?
Zij was het nichtje van de uurwerkmaker en zij heette Aagje Drij, klein weliswaar,
maar zij had verstand, zij had van de kerk ge-
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leerd en zij leefde als een christin, de ogen blinkend, rode rondjes op de konen.
En aldus, met die broeders en die zuster, hun geschapenheden en hun werk, konden
de lotgevallen beginnen voor nieuwe reeksen van het volk in Amsterdam.
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II
Aan de uurwerkmaker Lucas Klinckert, een huiszittend man bestemd om tot de
ouderdom te klimmen, werd getoond hoe de vlijt en de bestendigheid der levenswijze
voorspoed konden winnen. Het waren wel de handen die zijn werk verrichtten, waar
hij gebogen over zijn bank zat voor het venster aan de burgwal, maar zij deden het
ter uitvoering der gedachten, welke ieder radertje, spilletje of schroefje van de klok
de opmerkzame overweging gaven die het behoorde. In zijn hoofd was het altijd
bezig. De oplettendheid en de goede faam brachten hem geregeld genoegzaam in,
en meer dan dat voor spijs en drank, de eenvoud en de matigheid behielden hem
gezond, de leerzaamheid schonk hem in de loop der jaren de wetenschap vergaderd
uit boeken in de Nederlandse of de Franse taal, welke verhaalden van de geschiedenis
der wereld en van de goede zeden. Ook van vreemde oorden en de landkaarten
daarvan verkreeg hij kennis. En wanneer zijn broeder Gilles hem bezocht, des avonds
een uurtje, of op de zondag na de dienst met hem wandelde om de nieuwigheden in
de stad aan te zien, van beider zoons vergezeld ook toen deze groter werden, kon
Lucas hem onderrichten. Intussen nam zijn gezin natuurlijk toe, jaar op jaar, hetgeen
hem zeer verblijdde, zij het ook dat het getal der dochtertjes dat der zoontjes verre
bleef overtreffen.
Gilles Klinckert, integendeel een lopend en veel bestellend man, genoot evenzeer
de voorspoed uit ijverigheid, bleef gezond en krachtig in zijn zaken, terwijl de
brouwerij dusdanig gedijde, de vaten rollend aan de burgwal, de schuiten varend af
en aan tussen de vis- en de wortelpramen, dat hij gauw het bedrijf kon uitbreiden in
een huis daarnaast gelegen. De bovendeur der woning ter andere zijde stond in de
zomer veeltijds open, zodat wie erlangs ging erdoorheen kon zien, tot het boompje
op de binnenplaats toe, hoe schoon er onderhouden werd. Het brouwsel van 't Witte
Paert was heilzaam, smakelijk gemout, zuiver, en wie bij Gilles kocht werd met
eerlijkheid bejegend.
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Het aantal kinderen bleef bij hem echter tot drie bepaald, twee meisjes kwamen er
slechts na de zoon.
Deze tweelingbroeders, onderhielden zich hun leven lang, en dat was tot voorbij
de tachtig jaar. Met de zuster Silveijn, eveneens van kinderen welgezegend, sleet de
omgang allengskens af, zonder dat naar de reden daarvan gevraagd werd, terwijl
men bij ontmoeting de genegenheid toch ontwaarde. Zo ziet men meer met
zusterskinderen gebeuren, van lieverlede afgescheiden tot een afzonderlijk gezin.
Met de lichtvaardige broeder werd de omgang alras verbroken wegens de
wanordelijkheid, meer wegens de blaam door Servatius op de naam geworpen met
zijn zwieren en rinkelrooien, streken en schulden, waarin zelfs de hand van de schout
gemoeid werd. Ter verontschuldiging mocht gelden dat de Botermarkt, een wilde
wijk kort buiten de poort gelegen, toenmaals en nog lang daarna een ordeloze plek
bleef, waar het ruwe volk zich nederzette, die zedeloze lieden aantrok.
De stad, in gisting levend,verkreeg in die dagen toenemend de rode kleur der
gezondheid, het borrelde er en het bruiste. Allerwegen, waar men zag, was het
afbreken van nutteloze muren en houten huizen, dempen van sloten waar de pest
uitsteeg en grachten zwart van modder, bouwen van torens, versterkingen en stenen
huizen, graven van brede grachten recht bekaaid. Overal, waar men kwam, vielen
de heldere kleuren in het oog, het rood van de gebakken stenen, de klaternieuwe
pannen, het wit van de kalk, het geel van de lijsten en kozijnen, de posten aan vensters,
de verscheidenheid der kwistig geschilderde luiken en kentekens, vrolijk gelijk op
de jaarmarkt, ieder huis zijn eigenaardigheid verlenende, zijn aangezicht dat, even
gelijk een persoon, het van een ander onderscheidde. Op de Amstel en op de grachten,
met bomen beplant of het dreven waren, schitterden de kleuren van de schuiten met
hun vlaggen, trots wapperend. Ook aan al wat er ouds stond werd vernieuwd, verbreed,
verhoogd, verruimd. Nieuwe muren en poorten had de regering voorgenomen, welke
jaren van arbeid zouden vorderen, maar nieuwe torens, de edelste die aan de
Westermarkt, en nieuwe huizen, alle versierd met tooi van steenhouwerij, uithangsel
en spreuk, schenen al uit de grond gestegen of het met geen duit betaald werd. Dat
er nochtans voor veel arbeid veel zilver stroomde, bleek uit het gewemel in de stad,
het vertier van lieden
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van elders toegelopen. Het was te verwonderen dat men eertijds zo lang in dorperheid
gesluimerd had en eerst thans in stedelijkheid ontwaakte. Zo veel ambachten begonnen
in bloei te rijzen, talrijk in volk, graaf- en modderwerkers, heibazen, metsel- en
timmerlieden, en allerhand dat met vervaardiging heeft te doen, zo veel neringen
openden de luiken, dat de grootvaders, had men het hun voorspeld, het niet hadden
geloofd, en die neringen meestal weelderig ingericht, waar trouwens veel weelde
werd te koop geboden, zijde en fluweel, wijn en likeur, specerij in overvloed. De
handel, tot opkomst tierend, schiep gezonde welvaart, maar tevens aan de zoom
roekeloosheid en overmoed en er liep menigeen rond op benen die de weelde nog
niet konden dragen.
Niet zo de beide Klinckerts, verenigd trouwens met huisvrouwen die geleerd
hadden de spaarzaamheid te onderhouden. Bij Gilles de brouwer kwam de voldaanheid
op zachte schoenen in huis, want na het verscheiden van de oude Sult had hij overdaad
in de beurs en een woning schier te ruim. Bij Lucas werd zij alleen gevoed door de
goede aard van man zowel als vrouw. Dat huis immers aan de Grimburgwal, hoewel
deugdelijk gemaakt in lichtrode steen, aangenaam versierd en nog jong, want er stond
tussen de ankers in ijzeren cijfers te lezen Ao 1574, was veel te klein voor een
afkomelingschap van twee zoons en acht dochters in de was, in een voorhuis dat tot
werkplaats en keuken diende, een lage verdieping welke men de insteek noemde, en
een vliering daarboven, weshalve op de zomerdag de dochters meest onder de luifel
aan de weg vertoefden, hetgeen de eerzame ouders toch niet wensten.
Deze bekrompenheid aan plaats was oorzaak van een geheim tussen de vader en
de oudste zoon. Zij was de enige omstandigheid welke Lucas Klinckert somtijds
deed verzuchten en begeren dat het hem ooit mocht gelukken genoeg bijeen te sparen
om zijn kinderen een ruimere woning te verschaffen. Maar er waren veel monden te
voorzien en de penningen wilden niet beklijven. De verzuchtingen daarover drongen
Elooy vroegtijdig ter harte, diermate dat zij daar wederzijds de versmachting wekten
eenmaal genoeg bijeengelegd te hebben om zijn ouders een ruimere woning te
verschaffen, opdat hun vader van hen kinderen, met hun spel en hun geraas, geen
last meer behoefte te dulden. Elooy was twaalf jaar toen hij deze wens in zijn hart
ontdekte, Nimmer
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sprak hij erover, maar onder zijn gedachten dook deze telkens op. Hij had een voorlijk
verstand, hij leerde ze snel dat hij te dien tijde reeds even fraai als de meester schreef
en bovendien meer kennis bezat dan zijn neef Gideon, toch ook ijverig en scherp
van hoofd. Zijn oom Gilles, het een verspilling achtend dat een zozeer begaafde
knaap zich niet verder zoude bekwamen, bood aan hem op de Latijnse school te
onderhouden, opdat hij mettertijd naar een geschikter geloond emplooi kon dingen.
Elooy echter meende dat hij genoeg geleerd had van de school en moest werken,
maar hij zeide niet wat de reden daarvan was. Hij werd in de leer genomen bij een
zilversmid aan de Nieuwendijk. Sedert die tijd gedroeg hij zich ernstiger dan menig
jongeling van rijper jaren en al hetgeen hem soms van vader of oom geschonken
werd bewaarde hij in een doosje. Wanneer hij bijgeval, op de zaterdagavond
thuiskomende, van zijn moeder twee duiten kreeg om in de Slijkstraat wat wafelen
te kopen, voegde hij ze erbij. Ook op zijn klederen en schoenen was hij zorgvuldig,
zodat er zelden aan gelapt of genaaid behoefde te worden en ze langer konden dienen.
De baard begon hem vroeg in de keel te krieuwen. Hij bleef bestendig bij zijn
meester. Zijn liefst vermaak was het, wanneer hij op de rustdag met zijn neef Gideon
door de straten kuierde, de huizen te beschouwen, hoe ze getimmerd waren, ze
vergelijkend het een bij het ander, welk het meest behaagde door voorkomen en
gelegenheid, en waar er een gebouwd werd volgde hij nieuwsgierig de bestelling.
Er was toen reeds een verschil tussen hen merkbaar, Gideon het eerst over de kosten
en het aanzien speculerend, Elooy over de geschiktheid en de fraaiheid. Zijn jongere
broeder Jeronimus vergezelde hen somtijds, maar deze keek liever naar het vertier,
hij liep ook liever naar de IJkant, door de verre oorden aangetrokken, en toen hij al
vroeg naar Oost-Indië vertrok, hoorde men niet van hem dan na jaren.
De omgang der neven verflauwde toen zij de wasdom kwamen te bereiken, daar
enerzijds Gideon vrienden vond in de rijke stand en anderzijds Elooy kennis kreeg
van een meisje dat hij beminde. Zij heette Barbera Luijter, in het Utrechtse geboren,
de dochter van een passementwerker aan de Nieuwendijk, welbekend wegens de
witheid van haar aangezicht en de haren, geel als de korenhalm in juli, ter wederzijde
uit haar muts krullend. Deze Barbera bezat een eigenaardige aantrekking voor de
win-
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kel haars vaders, zodanig dat men daar in de namiddag volk aan de deur kon zien
talmen, luisterend naar het muziekspel, want er was zeker niemand in de stad even
vaardig op het klavecimbel. Elooys zinnen geraakten in het vuur, zo fel dat hem zelfs
de gedachte aan het huis uit het hoofd verging. Hij spoedde zich met het werk, hij
zat langer aan de tafel dan de taak gebood, hij kon ook eerder zijn proeven tonen en
zodra hij de bekwaamheid had verdiend, vergunde haar vader hem de jonge dochter
ter kerk te voeren. Hij begon een winkel aan de Nieuwe Zijde nevens de Kolk, in
een klein huis, maar het scheen genoeg vermits er een vertrek was dat het klavecimbel
kon bevatten. Aan spaarzaamheid kon hij niet denken, noch Barbera aan de muziek,
want zij had de beslommering met de kinderen die kwamen, even talrijk als eertijds
die in zijn ouderlijke woning, en hij met het geld, waarvoor naarstig gewerkt moest
worden. Hier moest hij zich ook, evenals zijn vader had gedaan, vele jaren schikken
in een bekrompen gelegenheid.
Voor zijn neef Gideon, ook hij getrouwd, was het huisvaderschap van de aanvang
door geen schaduw van de zorg gedekt. Ook hij was uitverkoren in de vrouw, hoewel
niemand nog kon onderscheiden hoe buitengemeen want aan haar aangezicht was
dat niet te zien, zij het dan dat het gezondheid waarborgde. Maar Eva was eenvoudig
en rechtzinnig, de gezochte persoon om hem voor zijn zucht naar ijdelheden te
bewaren, zijn hang naar dans en spel, om hem daarentegen tot nuttigheid aan te
sporen. En bijaldien haar vader Pieter Harinck, stammende uit een huis dat sedert
oudsher zeggenschap in de stad had genoten, een rijk man was en mild van hand,
ontving Gideon, boven het goed dat Gilles Klinckert hem schonk, meer dan hij
behoefde na te tellen. De fortuin, daarbij gevoegd, hield hem gunstig bij de hand,
geen zaak welke hij, zelfs achteloos, in zijn boek schreef, of zij gelukte. Het was
bekend dat in de dagen van de narrenhandel, toen een enkele bol van de tulp genoeg
opbracht om een huis te kopen, hij een der zeldzame lieden was die, zich daar slechts
tot vermaak in begevende, er gewin uit trok. Evenwel, het schijnt dat in de rijkdom
de kinderen niet kunnen aarden. Het bleef na de geboorte van een zoon en een dochter,
zeer kalm in het huis aan de Fluwelen Burgwal, waar men jaar in jaar uit Gilles
Klinckert voor het venster van het kantoor zag zitten en Gideon van de ene naar de
andere deur lopen of toekijken bij de schuiten.
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Voor Elooy op de Kolk vergingen de dagen op de arbeid toegelegd. Toen de vlam
van het hart de hoogte van de bestendige trouw had gevonden en de dartelheid der
nieuwe kinderen, schier even talrijk als weleer bij zijn vader, bij hem verscheen,
twee zoons en zeven dochters, won hij voldoende loon, evenwel niet meer dan dat
en de gedachte aan een huis, intussen teruggekeerd, kon niet dan met overleg
bevredigd worden, waartoe hij zich thans een groter doosje maakte. Die gedachte
hield zijn geest bevangen. Gering was de tijd welke hij zich gunde voor het vermaak
en dat was alleen bij Barbera's spel in het avonduur of wanneer hij, bij gelegenheid
langs de straat gaande, de bouwlieden bezig zag nieuwe huizen te timmeren, dan kon
hij, in de toekomst starend, zich in zo bekoorlijke gedaanten verlustigen dat hij het
gewoel rondom niet merkte.
Elooy was al tot jaren gekomen, zijn vader zat nog even vlijtig als hij aan de bank,
hoewel met dubbele bril, zijn moeder liep gebogen. Van zijn zusters, over
verschillende wijken van de stad verspreid, leefden er te zamen geteld ruim vijftig
kinderen en ook die omringd van wassende nakomelingschap. Zijn eigen zoons
hadden een gezin gevestigd, Nicolaas de oudste als uurwerkmaker bij de grootvader
aan de Grimburgwal, daar in huis wonend omdat grootmoeder Aagje de stilte niet
velen kon, maar de andere buiten de stad.
De tijd was eindelijk aangekomen dat hij de grond kon kopen en de timmerman
bestellen, maar behalve Barbera liet hij het niemand weten. De timmerman stond
verbaasd, zo goed verstand hij van het bouwen had, zo welberekend hij van de maten
wist, de goten en de buizen, de vloeren en de tegels. Iedere ochtend liep hij uit om
te aanschouwen. De mode was veel veranderd sedert zijn jonge jaren en wel erkende
hij dat de meestertimmerman gelijk had wat betrof de aangenaamheid der rondingen
en de zwierige bladerslingers, maar op het stuk van de oude trant in het aangezicht
van de gevel bleef hij stug, want zo immers had het huis voor zijn geest gestaan, zo
ook zou zijn vader er genoegen aan beleven. Iedere ochtend verspilde hij een uur
terwijl het oprees. Dat was in een korte zijstraat van het Singel, nabij de
Heiligewegpoort, waar ieder huis van de nieuwheid blonk.
Toen de vlag aan de nok hing was de grote dag aangebroken, een zondag in het
midden van de zomer. Te zamen met zijn
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vrouw, na de kerk, begaf hij zich in gepaste tred naar de Grimburgwal. Zijn vader
zat onder de luifel met de pijp over de witte baard, zijn moeder tegenover hem, zijn
zoon Nicolaas stond aan de deur geleund en diens kinderen speelden aan de waterkant.
Elooy, voor zijn ouders staande, beschouwde de woning van boven tot beneden en
sprak toen kalm, zeggend dat het tijd was zich te vestigen in een huis dat de beweging
niet verhinderde. Wat dunkt je van je ouders? vroeg Lucas Klinckert. Het is hier al
te ruim voor ons, wij hebben op negenenzeventig jaar met de ijdelheden niet van
doen.
In de middag gingen zij het nieuwe huis aanschouwen en zij sloegen de handen
ineen, zo schoon was het gemaakt, zo zorgvuldig geschikt, zo wonderlijk van
geriefelijkheid, en het behoorde waarlijk de zoon in eigendom, bewezen met de
brieven. Opdat de vader volkomen tevreden mocht zijn liet Elooy in de gevel onder
de nok een steen metselen met het inschrift: Ao 1659 't Is alles Ydelheit.
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III
Hoewel er onder de nieuwe huizen van de stad vele fraaie verrezen stonden, trok dit
zo zeer de aandacht dat menigeen uitging om het in ogenschouw te nemen en dan,
ervoor staande, de ander vroeg waarom het de roep van fraaiheid had gewonnen.
Voor een burgerhuis, door een ambachtsman te bewonen, gaven zijn maten, meer
dan zeven ellen breed en elf of daaromtrent tot de hijsbalk, de gedachte dat de
grootheid de zilversmid in het hoofd was gestegen, maar overigens was er niets dat
verbazing wekte aan te zien, in de versiering hield het zich zelfs al te bescheiden.
Maar de pui, met een venster ter wederzijde van de deur en kloek gemaakte lijsten,
was hoog, de muur daarop gedragen, van twee rijen vensters voorzien, gaf meer de
schijn van ruimte dan de maatstok kon bevestigen, misschien wegens de breedheid
der vensters en de uitgerekte bogen erover gemetseld. De kleur der stenen echter was
aangenaam helderrood, opvallend ook de witheid der ingevoegde kalk. Die zilversmid,
zeide men, had gewis een der bekwaamste timmerlieden uitgekozen, al werd
eenstemmig ook geoordeeld dat het jammer was dit huis op deze plaats te zetten, in
een kort straatje nog niet volgebouwd tussen het Singel en een andere dwarsstraat.
Het werd bewoond door Elooy Klinckert, die er zijn winkel hield, met zijn vrouw
en twee nog ongetrouwde dochters, voorts zijn bejaarde ouders. Voor Lucas Klinckert,
een krasse man, was hier ruimte te over om zijn ambacht voort te zetten, hoewel hij
het op zijn gemak mocht doen. En dat was de reden dat men hem iedere ochtend, bij
tij of ontij, in de vroegte al met zijn vrouw naar de Grimburgwal zag lopen, waar hij
immers ook meer dan een halve eeuw had doorgebracht.
Toen Gideon Klinckert, twee van de zomerweken bij zijn vriend Sadeleer in
Vreeland vertoefd hebbende, in de stad teruggekeerd van het nieuwe huis vernam,
kon hij van verwondering schier niet geloven dat zijn neef Elooy het stil had kunnen
houden, en wel bracht hij hem zijn compliment, de dag dat hij kwam bezichtigen,
maar hij liet niet na zijn ontstemming uit te
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spreken wegens zijn heimelijkheid. Hemzelf had sedert jaren de wens door het hart
gespeeld een huis te stichten, met de gedachte bovenal aan zijn zoon Sebastiaan,
allengs gevorderd in de zaken en begunstigd door achtbare stadgenoten met een
kapiteinschap over de burgerij, voorts ook omdat het naar gierigheid zou rieken
indien hij, Gideon, de hechtheid van wiens middelen bekendheid verworven had,
immer aan de Oude Zij bleef hangen, terwijl het hem eerder zou betamen aan de
Nieuwe Zij te wonen. Maar het had nog een wens moeten blijven voor de tegenstand
van Eva, zijn vrouw, voorzichtig als zij was van aard. Vandaar dat hij er nooit over
gesproken had. Eva merkte op dat men, het welzijn van hun enige zoon bedenkende,
die wens opnieuw kon overwegen.
Het was bij deze gelegenheid dat Barbera, Elooys vrouw, door een verschil tussen
de neven getroffen werd en zij sprak erover nadat zij een zucht geslaakt had. Haar
man, zeide zij, had al van de dag dat hij op haar weg verscheen het hoofd vervuld
gehad van een huis voor zijns vaders gerief, en daar hadden zij te zamen de jaren
door de zuinigheid om betracht, hun kinderen de versnapering onthoudend. Gideon
daarentegen begeerde een huis voor de staatsie van zijn zoon en van zichzelf. Het
scheen ook zonderling dat Eva erin berustte eerst nu dat Elooy al een huis in eigendom
bezat. De vriendschap tussen de aangetrouwde nichten was nimmer oprecht geweest,
zodat een sprietje van de afgunst er licht in opschoot. Tussen de neven was zij sedert
hun jeugd evenzeer verflauwd, daar Gideon op hoger wegen was gegaan.
De brouwer was, eerst door de verbintenis van zijn zoon met Sara Bennebroek,
dan door die van haar zuster met Samuel Sadeleer, met deszelfs achtbare familie op
het Singel dubbel vermaagschapt geraakt. Al negen jaren eerder had de jonge
Sebastiaan, zo genaamd naar de patroon der schutters door Gideon geëerd, met zijn
zwager Samuel tegelijk intrede gedaan in Sadeleers huis van koophandel op Moscovië,
dat spoedig daarna, met de kapitale som door Gideon Klinckert daartoe ingelegd,
uitgestrekt werd tot de Levant. De vader was aan de zoon zeer verknocht. Men zag
ze op de beurs gearmd, keuvelend, elkander aardigheden mededelend en
schaterlachend, want de zoon was een jolig mens, geneigd het leven voor een feest
te houden en het scheen of de vader verjongd was door des zoons
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geaardheid. Beiden golden ook voor uitnemende keurders van de waarachtige romanee
en malvezij.
Ter oorzake nu der verscheiden gewoonten, van lieverlede van de zaken en de
vrienden aangenomen, was het verschil tussen de voormalige brouwer, wiens bedrijf
nochtans werd voortgezet, rijkelijk bloeiend, en de zilversmid mettertijd breder
geworden. In deze dagen juist werd de omgang hervat, want Gideon had terstond
beseft dat zijn neef bevoegd was hem omtrent het bouwen nuttige bijzonderheden
mede te delen. Dat bracht roerigheid in het nieuwe huis, meer dan een huisvrouw
kon wensen, die immers al veel te doen had met schikken en velerlei zaken welke
het oog des mans ontgaan. Het begon in de herfst bij onstuimig weder, veel regens
en zware winden, hetgeen slijk over de vloer veroorzaakte, bij overmaat in die dagen
dat de smid aan de deur te maken had met de bevestiging van het uithangbord, van
nieuwsgierigen omstuwd. En Gideon kwam niet alleen, hij was somtijds van zijn
zoon vergezeld, somtijds van deszelfs zwager of schoonvader, veelal van zijn vrouw
Eva, en ook de oude Gilles, enigermate hulpbehoevend sedert een hersenslag, kwam
mede. Ter wille van hem, met wie zij begaan was, ontstak de huisvrouw het vuur en
plaatste de beste stoel ervoor naast die van zijn broeder. Dan was de kamer, die
welgemeten, toch ruim genoeg had moeten zijn, somtijds te nauw met zo veel volk.
De Sadeleers, vader en zoon, hadden de eigenaardigheid iedere keer, ten spijt van
haar verzoek het na te laten, hun van regen bedropen grote hoeden op Barbera's
klavecimbel neder te leggen, zodat zij er een andere bergplaats voor moest zoeken.
Hetgeen echter het meest haar ontevredenheid verwekte was dat al het openvouwen
van papieren, al het verklaren en waarschuwen van Elooy, immer bereidwillig,
vergeefse moeite was geweest, want Gideon gaf er de voorkeur aan naar Sadeleer te
luisteren, een stuk grond in een woeste buurt te kopen waar het hedendaags fatsoen
de mensen dreef en af te spreken met een nieuwerwetse metselaar. Daarna evenwel,
dat was met de eerste vorst, vestigde zich de rust in huis, zij het dat er nog enige
naloop bleef. En Elooy kon weder in zijn winkel aan de andere zijde der deur
beginnen, zijn vader Lucas ook zijn werk.
Die erve, eerst kortelings voor bouw beschikbaar en door Gideon aangekocht, naar
men zeide tot hoge prijs, was gelegen even buiten de Regulierspoort, gelijk die buurt
nog heette, aan
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de Herengracht, breed en schoon, weliswaar recht uitzicht hebbende op de warme
kant, waar het echter met allerhande graverij en bouwerij wanordelijk was gesteld
en veel tijdelijk onderdak voor de modderwerkers stond verspreid tussen een molen
hier, een hoeve ginds. Behalve van het ambachtsvolk wemelde het er van de gapers
die, in stede van op hun eigen zaak te letten, ieder uur van het daglicht lanterfantten
om de bezigheid van anderen te aanschouwen. Zo lag daar, uitmondend op die nieuwe
gracht, nog een wijde sloot welke geplempt moest worden, daarachter tussen bomen
om te rooien het overblijfsel van hetgeen oudtijds hetzij een monnikenhuis geweest
was, hetzij een huis van vrome vrouwen, thans evenwel een volk van ratten dienende,
zo vele dat men er vaak de kijkers om veiligheid uiteen zag lopen. Want, vermits er
uit de grond verscheiden rarigheden gedolven werden had men er veel bekijks, veel
gepraats ook over al hetgeen er in de oude tijd geschied mocht zijn, thans vergeten,
daaronder veel dwaasheid over geesten die hiernamaals nog hun rust niet gevonden
hadden. Zo haalde men er kisten op, sommige ledig, sommige kruisen en munten
van groen koper bevattende, andere de schamele gebeenten van hetgeen op een
tijdstip mensen waren, echter alleen de hoofden, eenmaal druk te zamen, thans
zwijgend. Zo veel opmerking had dit in de stad verwekt dat de toeloop der kijkers
nog vermeerderde, de waarheid aldus bewijzende van het gezegde dat één gaper
duizend domme aangezichten maakt.
Barbera, hoewel zij een ieder hartelijk zijn genoegen gunde, klaagde over 's mensen
nieuwsgierigheid, zelfs de oude, die toch beter moesten weten, eraan mededoende.
Niet alleen dat Gilles, haar mans oom van tachtig jaren, zijn tweeling Lucas
medetroonde, voor die twee achtte zij een luchtje scheppen met de eerste lentedagen
wel voordelig, maar ook haar man liep uit, ook haar dochters moesten het hare hebben,
en wanneer zij dan, thuisgekomen, vertelden wat er te zien was geweest, verklaarde
zij dat men zulks op het Singel naast aan de deur evengoed aanschouwen kon, dat
het bovendien evenmin zo veel drukte waard was als het aankleden van een kind. Er
werd in pramen wit zand van Naarden aangevoerd, voor de kade, geheid en
vastgeschoeid, er werd in de modder gegraven, geheid ook met ettelijke palen voor
het huis van Gideon, er werd gemetseld voor de kelders, en dat was al. Elooy gaf
haar toe dat men al dit ook hiernaast kon
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zien, niet echter, zeide hij, in zulke maten en hij vreesde, gelijk trouwens menigeen
onder de omstanders scheen te denken, dat zijn neef Gideon, door de grootheid
bevangen, zijn zakken voor rijkelijker gevuld hield dan gewaarborgd was.
Hierin had hij juist gevreesd. Gideon Klinckert had het hoog opgenomen voor zijn
beurs, hetzij door de verleiding der staatsiezucht, hem enigermate eigen, welke hem
deed vergeten dat zijn vader kaal in de stad gekomen was, hetzij door de drang zijner
vrouw die, een Harinck zijnde, voor haar zoon de staat van haar soort terug begeerde,
en meer dan dat. Er waren er ook onder zijn vrienden, en niet alleen de Sadeleers,
verscheidene die, omtrent zijn middelen meer of min ingelicht, hem hielden voor
een door de eerzucht voortgezweepte, ongeduldig gelijk men er onder opkomelingen
meer ontmoet, die met één slag in de voorste rij menen te dringen, in stede van het
de tijd over te laten voor de kinderen of de kindskinderen daar plaats te ruimen. Het
was waar, zeker, dat Gideon door een rukvlaag van de eerzucht was beroerd. Maar
waar ook dat zijn vlijt en zijn scherpzinnigheid hem recht op zijn doel plachten te
voeren, waar ook dat de fortuin hem nog immer aan de hand hield. De hoeveelheid
koopwaar welke hij bestelde, de prijzen door hem bedongen, lager dan die der
mededingers, verwekten opzien aan de beurs. Men vernam toch nimmer dat hij met
betaling achterstallig was gebleven, en dit terwijl de bouwstoffen voor zijn huis tot
de kostbaarste behoorden in de stad gezien. Met de gunst der fortuin stegen ook zijn
aanzien en het vertrouwen dat men hem schonk, zodat hetgeen voor een ander een
waagstuk geweest ware, hem gemakkelijk gelukte.
Maar toen dan, weder een voorjaar verder, op een zondag na de kerk, Barbera
Klinckert zich door haar schoondochter liet bewegen te zamen met haar en de zeven
kleinzoontjes een stukje om te lopen om het nieuwe huis van Gideon te beschouwen,
toen zij ervoor stond aan de walkant en de ogen opsloeg van de stoep tot de nok,
werd zij stil van verbazing. Elooy trad met schitterende ogen tot haar nader, ook
Gideon zelf, omstuwd van zijn vrienden, hij getooid met een fraaie sjerp van blauwe
zijde en een degen aan de heup. En gevraagd naar haar mening schudde zij zacht het
hoofd, niet anders zeggend dan deze woorden: 't Is gelijk een muziekstuk
gecomponeerd. De anderen lachten, behalve de oude Gilles, die knikte.
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Dat was het waarlijk, gecomponeerd, van beneden tot boven toe, nederig en zacht,
maar ook breed en sterk waar zulks behoorde. Op het oordeel hier en daar rondom
gesproken behoefde men geen acht te slaan. Er waren stemmen die zeiden dat hier
weder, gelijk met menig ander op deze gracht, de vreemde trant was nagebootst, een
Franse trant noemden de kenners het ofwel een Romeinse, te zien aan de pilasters
vlak aan de muur gedrukt en de rechte lijst langs het dak getrokken, ook de steen,
helder gelijk wit zand, uit vreemde streken aangevoerd, en wat men nog meer ervan
te zeggen had. Maar boven het oordeel bleef het een deftig huis, eenvoudig en bedaard,
gelijk betamelijk bij de deftigheid. Sieraad droeg het weinig, slechts een slingertje
van gebloemte onder de ramen en onder het bovenste, in het midden, op een golvend
lint van steen in vergulde letters de spreuk welke erbij behoorde en welke de oude
Gilles zijn leven lang somtijds verzucht had: Vanitas Vanitatum. Hetgeen
overeenstemde met de spreuk welke zijn broeder Lucas uit het Boek geleerd had,
maar die placht haar te zeggen in zijn eigen taal.
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IV
Gelijk, naar het zeggen, een oude boom niet op verse grond gezet wordt zonder kans
op grote schade, zo had Gilles Klinckert niet in zijn verblijf aan de nieuwe gracht
kunnen aarden en al in de nawinter, dat hij er woonde, verscheidde hij, minder
nalatend dan men gedacht had. Toen zijn broeder Lucas, slechts weinig minuten
ouder dan hij, zonder aan de maaltijd deel te nemen terugkeerde van de begrafenis,
in de donkere avond kil van regen, en langer dan de gewoonte bij zijn vrouw Aagje,
zijn zoon Elooy en zijn schoondochter Barbera zat, was hij nadenkelijk gestemd.
Gilles, sprak hij, heeft ruim tachtig jaren, die van de kindsheid uitgezonderd, in zijn
werken doorgebracht maar ook heeft hij veel tijd verdaan. Zo doen wij allen,
sommigen meer dan hij. Er is gedurende zijn leven oorlog geweest, vrede geweest,
weder oorlog, weder vrede, zo veel malen dat men er zat van had moeten krijgen en
nochtans ging men ermede voort, bij die nietigheid de vruchtbare zaken
veronachtzamend. Ge ziet hoe wij de gelegenheden langs ons voorbij laten gaan.
Had ik dit in mijn tijd wel bedacht, ik had zeker meer nuts achtergelaten wanneer
morgen de klok slaat ook voor mij.
De weken dat hij nog aan de werkbank zat waren op de vingers te tellen en zo
gebeurde het in de maand mei dat ook Lucas op bed bleef liggen, dat kort daarna
ook voor hem de bidder ontboden werd. Het was niet beschikt geweest dat hij langer
dan drie jaren in het ruime huis mocht wonen toen hij op een avond, reeds lichter
dan de vorige keer, maar nog guur, dezelfde weg als zijn tweelingbroeder ging, bij
de fakkels naar de Oude Kerk gedragen. Een week later volgde hem zijn vrouw Aagje
Drij, een zeer klein persoon die wonderlijk weinig placht te eten. Aldus had, eerder
dan men had gedacht, het een zowel als het ander nieuwe huis in zijn vroegste jaren
mensen zien komen en gaan.
In het huis heerste nu stilte en dat was vreemd, want wat drukte kon een
uurwerkmaker gelijk Lucas Klinckert was teweeggebracht hebben? Barbera had,
met de jongste dochter alleen,
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weinig om handen. Wanneer zij in de vroege ochtend terug was van de markt keerde
zij de vloeren, dat op de plavuizen, blauw en wit, geen smet te vinden was, zij veegde
de ruiten, zij wreef in de keuken, uitziend op het binnenplaatsje, het tinwerk en het
koperwerk, waarvan zij welvoorzien was, dat het blonk, terwijl de dochter de
vertrekken boven schikte, maar veel had zij daar niet te verrichten, er was plaats te
over, vier vertrekken ongebruikt, behalve nog de vliering. In de namiddag zat Barbera
voor haar klavecimbel, somtijds starende langs de witte wanden, de blauwe steentjes
tot zij alle apostelen, daarop getekend, kende, terwijl in het huis niets te horen was
dan het gestadig kloppen van Elooy in zijn werkplaats, bijgeval een flauw kraken,
want het houtwerk was nog vers, en er rees verlangen naar vrolijkheid in haar hart.
Beletsel voor haar zoon Nicolaas, om zich met zijn gezin hier te vestigen, vond zij
thans niet meer, immers ook hij een uurwerkmaker, derhalve sprak zij erover, maar
dat moest tot het najaar wachten. Tot haar verzet kwam bijwijlen haar broederszoon
Cornelis Luyter haar bezoeken, een koekenbakker van ambacht die zijn winkel hield
aan de Heiligeweg, ook hij een liefhebber van de muziek, die gemeenlijk kwam
aangelopen om een stukje welks noten hij wenste na te schrijven. Hij was bevriend
met haar tweede zoon Jacob, die onlangs eveneens zijn koekwinkel had geopend.
Wanneer zij kwamen bekroop Barbera immer de lust voor het middageten een
straatje te lopen en die twee jongelieden vergezelden haar. Telkenmaal wilde zij
langs de Herengracht gaan om de bouwerij, vooral het huis van haar mans neef
Gideon te beschouwen. Maar nooit trad zij er binnen, hoewel zij vaak was genodigd,
en dit werd toegeschreven aan haar afkerigheid van de aangetrouwde nicht, misschien
ook aan afgunst. Zij stond zwijgend te kijken, naar de stoep, het onderhuis, de ramen.
Eens werd zij verrast, zo zeer dat het rood over haar wangen toog, door de woorden
van haar neef Cornelis Luyter, die zeide: Dat huis is gelijk een muziekstuk, ik wilde
wel een zangstukje eraan wijden en het je geven.
Hoe rustig het in haar huis die zomer was, het verkeerde en het werd druk, schier
al te druk, toen in oktober Nicolaas er binnenkwam met vrouw en kind en have.
Zeven zoontjes bracht hij, van welke er vier als tweeling geboren, Anthony en
Christoffel, Laurens en Andries, bovendien twee dochtertjes. Allen zoet en
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bedaard, wel in de manieren onderricht, daar viel niet op te zeggen, maar toch was
het een ruim getal, daarbij de ouders geteld en zijzelven, dat bedroeg veertien personen
welke het huis vervulden, veertien monden welke gehoord werden, somtijds luid
want de kinderen hadden hun spel en hun krakeel. Het huisraad kwam niet toe,
weshalve Elooy nog nieuw bestelde, stevige stoelen van eikehout, grote potten en
ketels van de tinnegieter. Niemand nochtans die klaagde, er werd sedert de eerste
dag het geluid van blijmoedigheid gehoord. Het scheen of het huis liever vol dan
ledig was.
Nicolaas Klinckert, in de kleinheid van postuur zijn grootmoeder slachtend, was
een zwijgzaam man, gestadig de glimlach der tevredenheid op het aangezicht, onnozel
van vertrouwen, maar uiterst vlijtig en nauwkeurig. Hij bracht veel werk aan vermits
hij geleerd had van de nieuwerwetse slingerklokken en het slagwerk wel verstond,
zodat men van de ochtend tot de avond, ook wel in de nacht, een klok hoorde slaan.
Hij zat aan de bank bij zijn vader, dicht aan het venster, in de namiddag met een
lampje.
Zijn vrouw Aafje Stoffer, eveneens uit een talrijk gezin gekomen, was een bezig
mens, altijd doende, hetzij met schoonmaak, hetzij met de mangel op de vliering,
dan wel met het koken en het bakken of op de netheid der kinderen bedacht. Voor
het bakken echter was de liefhebberij haar aangeboren en verscheiden malen in de
week verzon zij iets nieuws van koekjes voor het onthaal der huisgenoten, dat begon
al eer sinterklaas. Tot de bereiding van het gebak voor de heiligman bezat zij een
eigen samenstel, door hetwelk het prikkend op de tong smaakte en, hoewel voldoende
vettig, tegelijk bros op de tanden brak. Zij had er een verscheidenheid van vormen
voor, grote en kleine. Zo ook waren haar pepernoten, ter beloning van de kinderen
voor braaf gedrag zowel als voor het ganzenbord, diermate voortreffelijk, dat haar
zwager, Jacob de koekenbakker, zich niet schaamde van haar te leren hoe zij ze bakte.
De kruidnagel maalde zij fijntjes en zij nam er maar een snufje van. Evenzo had zij
haar wijze voor de korstjes, waarnaar zelfs haar man Nicolaas met graagte uitzag.
Het huis rook geurig van de kruiderij. Hoewel, en dit was zonderling, iedere klant
die voor de zilversmid of de uurwerkmaker de deur binnentrad, aanstonds verklaarde
dat het er naar hyacinten rook, gelijk trouwens Barbera zelf al
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eerder had gemeend, al eer er ooit van koekjesbakkerij over de vloer was gekomen.
Het kan zijn dat het houtwerk nog zijn herinnering van het frisse land bewaarde.
Het ene seizoen verging hier na het ander in lustigheid en tevredenheid terwijl de
kinderen groeiden. Van de eerste tweeling kwam Anthony bij zijn grootvader in de
leer, Christoffel bij zijn vader, zodat er toen vier in de winkel zaten. Van de andere
knapen gingen, toen hun tijd aanbrak, het tweetal Laurens en Andries ieder bij een
snijder, Timotheus bij een schoolmeester, Johannes, zijn grootmoeders gunsteling,
bij een luitmaker, en Chrispijn de jongste werd rekenaar op het stadskantoor. Allengs
minderde de drukte, gelijk gewenst mocht worden voor Elooy en zijn vrouw, die op
jaren kwamen.
Het geluid der kinderstemmen verzwond toen zij uitgingen een ieder naar zijn
ambacht, men hoorde in huis alleen het kloppen van de zilverhamers, het tikken van
de klokken, bijgeval nog de zachte tonen van het klavecimbel. Het was ook een stille
straat, de nieuwe huizen die er allengs verrezen stonden ordelijk en net, lager dan
dat van Klinckert, waar men rustig in de kostwinning leefde, zijnde de naaste buren
hier twee gezusters kragenmaaksters, daar een stijfster, en een knopenmaker aan de
overzijde, die een zoet hondje hield. Maar zo stil kon het zijn dat er op de zomerdag,
wanneer de vensters openstonden, niets te horen was dan, uit de Reguliersdwarsstraat,
nu volgebouwd, het trappelen van paarden terugkerend naar hun stal.
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V
Toenmaals snelde vooral aan gene kant van het Singel de tijd op lange been voort.
Niet alleen dat achter de Regulierstoren de nieuwe Vijzelstraat tot nabij het
Noorderbos toe was getrokken, net geplaveid, voorzien van lantaarns aan de sluizen,
gelijk evenzeer de straat ter ene zijde tot de Utrechtse - en die ter andere tot de
Leidsepoort, overdadig met nieuwe neringen bezet, door bonte borden te kennen,
apotheker naast garenmaker, varkensslachter naast grutter of drogist, smalle woningen
weliswaar, maar hoog gebouwd, hun toppen in verscheidenheid tegen de lucht
getekend, ook op de grachten achter elkander stonden van de Blauwbrug tot de Schans
de nieuwe huizen al verrezen, vele in dezelfde trant als dat van Gideon Klinckert,
hetzij van gele, hetzij van gebakken steen, met brede stoepen van arduin. En nog
gingen haastigheid en drukte voort, want de grachten zouden de Amstel voorbij
gegraven worden en de raad maakte spoed met de nieuwe wallen. Wie al over de
zestig jaar was en aan de stad dacht welke hij in zijn jeugd gezien had, kon berekenen
dat er nog een stad uit de grond gestegen was, en hoeveel werk verricht. Zo talrijk
waren de inwoners ook geworden dat de slenteraar menig onbekende tegenkwam.
De inwoner, die van oudsher in de stad tehuis behoorde, te kennen aan de hoekigheid
van zijn gelaat, het vlaskleurig haar en de eigenaardige spraak, was schier zeldzaam.
Niettemin kon men zich, naar deze tekenen oordelend, hierin vergissen, want ook
bezaten velen die wier burgerschap pas met de vestiging van de grootvader begonnen
was, gelijk bewezen werd door sommigen der Klinckerts. Sebastiaan mocht, wegens
zijn krullig donker haar en de luidheid zijner stem, door een Antwerpenaar misschien
voor een stadgenoot gehouden worden, een Amsterdammer mocht, wegens zijn
spraak, evenzeer menen dat hij van de Amstel stamde.
Het is een wonder dat er uit tweelingbroeders, gelijk Lucas en Gilles Klinckert,
zo verschillend geaarde personen kunnen voortkomen als hun kleinzoons Nicolaas
en Sebastiaan, nog
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meer verschillend de aan deze ontsproten kinderen. Het is waar dat zij in verschillende
huizen wiesen, maar zeker ook waren zij erven van moeders en grootmoeders, die
hun nalieten waar het oog niet genoeg op let.
Een rijk huis gelijk dit mocht de eerzucht van Gideon, de staatsiezucht van Eva
gediend hebben, ook de ijdelheid van Sebastiaan was erdoor voldaan, maar hij bezat
niet de zorg waarmede zulk een huis bewoond wil zijn, noch begreep hij wat het
toekwam, en deze zorgeloosheid herinnerde aan een geringe afkomst. Het was uit
schriele beurs ingericht, de wanden wit en kaal, gelijk men in een minder mans
woning aantrof, de zolderingen onvoltooid, de balken en zelfs de spijkers daarin
geslagen onbedekt. Aan de grote trap, naar de nachtverblijven voerend, bestond de
leuning nog uit het latwerk hetwelk de timmerman er tijdelijk aan had gezet. De
meubelen, medegevoerd uit de woning aan de brouwerij, waren niet vervaardigd
voor deze zaal, uitgestrekt langs de ganse breedte van omtrent zestien ellen aan de
tuinzijde, de tafel, welke al Sult zaliger gediend had, wankel en zo smal dat er elke
dag een tweede bijgezet moest worden, de stoelen te kort en met versleten leder
armelijk betrokken. Gideon was te druk met zijn koopwaar bemoeid om zich hierover
te bekommeren, men vond hem gemeenlijk met zijn knechts bij de pakken en de
vaten in het onderhuis. Zijn zoon, hoewel ook hij zolang het daglicht scheen gedurig
bezig, zo zeer dat zijn vrienden hem de werkmier noemden, was naar Gideons oordeel
te wild en ongestadig, overhaastig in de handel, somtijds meer roekeloos dan hij
goedkeurde, want Sebastiaan kocht ook goederen welke hij niet verstond, al won hij
er steeds voordeel van. Daarbij scheen hij steeds bezorgd met zijn schutterszaken,
zijn schepenzaken, maaltijden met zijn vrienden. En met dit alles in het hoofd had
hij geen gedachte voor het fatsoen van het huis. Zijn vrouw Sara sprak wel van beter
gerief, van de aanleg der vuile wildernis daarachter tot een hof, maar zij was toen
reeds slap van gezondheid geworden, steeds hoestend uit een kranke borst, zij zuchtte
slechts en hield niet aan bij het antwoord van man of schoonvader, dat zij de zorg
na kon laten. Slechts Gideons vrouw bleef op de verbetering bedacht en het niet af,
zij ook besliste zelf, de schrijnwerker bestellend en met hem overeenkomend, zodat
er althans in de zaal een dozijn aanzienlijke zetels geplaatst werd, van verguld rood
leder, franje
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en knopjes voorzien. Zo ook de tafel, ruim en op deugdelijke poten staande.
Daarvoor begeerde zij nog een Levantijns tapijtje en zij had een loze wijze om
haar zin te doen. Er was er in de stad geen te vinden naar haar behagen en zowel haar
man als haar zoon achtte het een beuzeling. Derhalve bedacht zij een list om het
tapijtje te verwerven, daarbij tevens een sieraad voor de kale wand. Het zou voor
allen te betreuren zijn, zeide zij, indien Gideon, mocht hij hun onverhoeds ontvallen,
geen beeltenis naliet ter herinnering, dit had haar vaak gegriefd, ook de wens verwekt
dat hij een konterfeitsel van zichzelf zou laten maken voor de ene wand, van
Sebastiaan voor de andere. Al de dag daarna kwam er een kunstschilder ontboden,
de vermaardste van de stad, met wie zij afspraken dat hij vier beeltenissen zou
vervaardigen, ook van haar schoondochter en van haarzelve. Deze kunstschilder was
gewoon op het doek een tapijtje na te bootsen ter wille van de kleuren, welke
levendigheid aanbrachten bij het zwart der klederen. En vermits Gideon goederen
van de Levant bestelde kreeg een schipper de order er tien van de beste aan te voeren
opdat men kiezen kon. Het werden konterfeitsels ten voeten uit welke, in zwarte
lijsten met een vergulde rand gevat, de witte wand een fraai aanschijn schonken.
De vrienden bewonderden ze zeer, er werd spoedig ook in de stad gezegd dat de
Klinckerts, vader en zoon, uitblonken als minnaars der schone kunsten. En wegens
die faam liet Sebastiaan nadien nog andere schilderstukken vervaardigen, afbeeldingen
van wild en gevogelte, van vissen en van ooft.
Hij had vaak een fantasie. Zo wenste hij dat zijn kinderen, Adam en Lammert,
niet ouder dan tien, negen jaar, en het kleine dochtertje Claudia, meer van de
gesteldheid der aarde zouden kennen dan de schoolhouder kon onderwijzen, derhalve
kocht hij op de Nieuwendijk een wereldkaart en, deze niet duidelijk genoeg zijnde,
een aardebol, welke in de grote zaal geplaatst werd. Voor zijn vrouw, voor zijn
moeder en voor degenen die op bezoek plachten te komen bestelde hij bij de
beeldsnijder een dozijn fraai uitgesneden voetstoven, voor zijn vader, die van
borstslijm werd gehinderd, een kwispedoor van blauw porselein, terwijl hij voor
eigen gebruik een bijzonder groot likeurkastje liet vervaardigen, van kastoor gevoerd,
dat acht kristallen kruiken bevatte, rijk verguld. Voor al het overig kristalwerk
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trouwens droeg hij nauwkeurig zorg, zodat er op de tafel meestal een keur van te
zien was, schenkkannen, roemers, fluiten, zelfs de kleinste dopjes, voor uitheemse
distillatie, welke alle met hun kleuren en fonkelspel bijdroegen tot de vrolijkheid der
zaal.
Men zag hier ook dagelijks vertier van uitgelezen gasten, want Sebastiaan genoot
algemeen genegenheid en zijn huis had van den beginne de faam van gul onthaal.
Geen gebeurtenis die niet geëerd werd met een maaltijd, een geboorte bij de
vroedschap of bij een officier van zijn vendel, een wapenfeit ter zee, de behouden
thuiskomst van een konvooi, en het feestelijk geluid van kannen, lepels en zang hield
er dan tot de vroege morgen aan. Achtbare ingezetenen zaten hier, wier stem betekenis
had in koophandel of regering, onder wie te vermelden de talrijke betrekkingen van
Serklaas, wegens aanhuwelijking door de Sadeleers reeds met de Klinckerts
vermaagschapt, voorts de eerste kooplieden in granen en Groenlandse zaken, de
gebroeders Breul, de machtigste in de drogistenwaren, de grote houtkoper Kien en
zijn neef, de befaamde heelmeester, allen gezonde eters en drinkers, liefhebbers van
de pijp.
Het was een vrolijk huis, onbekommerd, helder verlicht wanneer op de voorkant
de zon scheen. Slechts Eva, die op jaren begon te komen, had zorg in het hoofd met
het bestier, op haar berustende toen de verkwijning van haar schoondochter toenam,
die ook te spoedig overleed. Daarna was het vooral haar zoon Sebastiaan op wie zij
te letten had, vermits hij zich vaak aan de wijnen te buiten ging en tengevolge daarvan
immer meer van de maagkruiden gebruikte. Ook moest zij toezicht houden dat hij
zijn nieuwsgierigheid beperkte, en hem somtijds zoeken, hetzij in de keuken, hetzij
in de mangelkamer, het gezicht zo rood als het aanhangsel van een kalkoen.
Het scheen een huis zo zeer tot de lust des levens beschikt, dat men de donkerheden,
welke ook dit bezochten, voor vlietende schaduwen hield, kwaaltjes niet te achten.
En nochtans veroorzaakten zij hier een stilte wanneer er geen gasten waren.
En Eva Klinckert, sedert het vorig jaar weduwe van Gideon, kon haar aangetrouwde
nicht Barbera overtreffen toen zij bij toeval elkander ontmoetten in de Westerkerk,
op een middag daar gekomen om de stenen te zien. Zij waren oud, beiden over de
zeventig jaar, zij rustten van de stijfheid der benen in dezelfde bank. Barbera had
slechts haar man Elooy verloren, onlangs
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gestorven na een leven waarin hij geen verpozing kende. In het grote huis daarentegen
was in tien jaar tijds de dood viermaal binnen geweest, zonder te spreken van Eva's
schoonvader Gilles, al een oud man toen zij het betrokken. Eva telde de gevallen op
de vingers: eerst haar schoondochter Sara, nog jong, maar langdurig wankel geweest;
al een maand daarop haar kleinzoon Lammert, een flinke knaap, voor de deur onder
het ijs verdwenen; vervolgens, drie jaar later, haar zoon Sebastiaan, in de kracht zijns
levens, door het overmatig gebruik van kruidenbitter; dan haar man Gideon, op
betamelijke leeftijd weliswaar, hoewel te vroeg versleten door de drukte van zijn
handel, welks gezegende vruchten hij niet langer mocht genieten. Sedert de
kleindochter Claudia getrouwd was met Jozua Sadeleer bleef haar alleen de kleinzoon
Adam achter, maar ook hij al met het trouwen in het hoofd. Het huis werd haar te
ruim en zij noemde het onbetrouwbaar.
Intussen was, binnen de spanne van driekwart eeuw, de afkomelingschap der
Klinckerts in de stad zo zeer vermenigvuldigd dat de een de ander voor een vreemde
hield. Op de avond dat Sebastiaan begraven werd stond er onder de toeschouwers
een slachtersgezel, die vertelde dat, volgens het zeggen bij hem thuis, de overledene
nog familie was. Een jongmaatje, naast hem staande, vroeg hem zijn naam en zeide
daarop van zijn vader vernomen te hebben dat ook hij, hoewel Silveijn geheten, nog
tot het rijke huis behoorde.
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VI
Na de drukte ten dage van Sebastiaan Klinckert en de zijnen heerste er gedurende
veertig jaren of daaromtrent, onder zijn zoon Adam, zijn kleinzoon Martinus, hoewel
kort ook nog onder zijn achterkleindochter, rust in het huis aan de gracht. Indien het
waar is dat de mensen hun geaardheid aan het huis van hun bewoning mededelen,
gelijk immers aan alle voorwerpen van hun gebruik, mag men aannemen dat
wederzijds van het huis op hen een invloed overgaat. Hier verging het geraas van de
levenslust en het zacht geluid van de innigheid en de ernst werd er eigen. Men zou
zeggen dat er iets van vrouwen allengs binnengetrokken kwam, noch kon het
bevreemding wekken, want na Sebastiaan waren het vrouwen, die er de overhand
hadden. Wie met scherpe zintuigen waarnam had gemeend het te kunnen ruiken,
hoewel toch de welriekendheid, welke gekocht kan worden, hier niet inheems was.
Tegelijkertijd namen de liefelijkheden van het beschaafde leven geleidelijk toe en
het scheen of het huis, dankbaar zijnde, erin groeide en bloeide en wedergaf wat het
in zijn aard bezat.
Het begon al toen, na het overlijden van zijn grootmoeder, Adam Klinckert op
jeugdige leeftijd trouwde met Constantia de Rade, een dochter van de voormalige
burgemeester, die in teruggetrokkenheid leefde. Adam zelf was, gelijk voorheen zijn
moeder, zwijgzaam en bedeesd, die in zijn jongensjaren voor de aardebol en de
wereldkaart placht te zitten of langdurig de schilderstukken beschouwde, liever dan
met bal of tol te spelen, die ook zijn lessen deugdelijk leerde en, groter geworden,
gaarne geschiedenissen las of poëzie, al had hij er al veel van in het geheugen. In
maaltijden of luidruchtigheid vond hij geen vermaak, noch in de omgang met zijn
neef, later tevens zwager Jozua Sadeleer of andere jongelieden, die hem ook in het
ootje namen wanneer hij, in gedachte zittende, aan zijn rechteroor frommelde, een
gewoonte welke zijn vader en zijn grootvader eveneens bezeten hadden, zelfs enigen
der Klinckerts van de uurwerkmaker. Tot de koophandel stond hem niet het hoofd.
Wel be-
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vond hij zich naar de klok in het onderhuis, of op de beurs, maar, vaak een vergissing
met de cijfers begaande, had hij tot hulp een bekwame boekhouder.
Constantia was de jongedochter die bij hem paste, hoewel drie jaar ouder zijnde,
kalm en stil van nature, die haar genoegen zocht in harpspel en zang en veel aandacht
had voor aardewerken en porseleinen waren, waarvan zij een keur medebracht.
Bovendien beoefende zij de weldadigheid, zo zeer dat zij op de trouwdag reeds een
aantal woningen stichtte voor behoeftige vrouwen, die het leven in huiswerk gesleten
hadden.
Aan dit paar was het huis veel verschuldigd voor de verfraaiing in de korte tijd
van geluk hun beschoren. Het geld ontbrak niet, want Adam had reeds, behalve van
zijn vader, van zijn grootmoeders broeder Harinck een schat geërfd en zij was door
haar vader rijkelijk begiftigd. Constantia was het ook die voor de zaal de gordijnen
van purper damast bestelde, ellenlang en zwaar, en aan de wanden brede rekken liet
slaan van gesneden hout, waarop, rij aan rij, de borden van blauw porselein te pronk
werden gesteld. Porselein van allerhande vorm en kleur was er ook te zien in de vier
kasten, papegaaien, koeien, landvolk niet groter dan een hand, zeldzame schalen uit
vreemde oorden. Ook menig kleiner meubelstuk en gordijnen van fluweel voor de
andere vertrekken bezorgde zij. Bovendien was het haar wens die thans aan de trap
de leuning gaf welke hier behoorde, de statigheid, nauwkeurig gedraaide spijlen
gelijk slangen dooreengewonden, de hoeken met vruchten en bloemen versierd, alles
blinkend gepolijst en voorzien van koperen lantaarns ter wederzijde van de opgang.
De ambachtslieden waren niet van de vloer, want daarenboven werd thans de tuin
aangelegd, niet een tuin gelijk men in een verblijf te lande ziet, daarvoor ontbrak de
ruimte, maar niettemin een plaats waar men op de zomerdag, in de schaduw gezeten,
met lust van de frisse lucht kon genieten, de palmboompjes gesneden, de paden
ordelijk belegd met steentjes wit en blauw, en aan de hoeken stenen vazen met rood
gebloemte, terwijl midden in het gras het water welde uit een schelp van engeltjes
gedragen. Het was te dier tijde dat de onbebouwde grond gekocht werd welke aan
de dwarsstraat de tuin begrensde.
Het was geen wonder, dat het geluk, hun uit de genegenheid toegekomen, verhoogd
werd door het welverzorgde huis.
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Wanneer zij na het avondmaal aan de schouw zaten, Adam luisterend naar haar spel
of Constantia naar zijn lezen uit het boek, wanneer zij in stilte peinsden, scheen het
licht der kaarsen, samen met dat van het vlammend hout op de wanden of het geluk
bestendig in dit goede huis zou blijven. Op koude dagen geviel het wel dat de wieg
in hun midden voor het vuur gezet stond, hun zoontje Martinus erin gelegen, het enig
kind dat hun geboren werd, maar het was een kommer van weinig tijds, door de
chirurgijn met een lach weggeruimd.
Dit geluk mocht niet lang van duur zijn. Adam Klinckert overleed al in zijn
zevenentwintigste levensjaar aan dezelfde verkwijning welke zijn moeder had
weggenomen.
Nog stiller werd het terwijl de knaap Martinus groeide, want hij leerde nog toen
ook Constantia uit het huis gedragen werd en een juffrouw, in het zwart gekleed,
met grijze haren, het bestuur nam.
Ook Martinus wies tot een ingetogen jonge man, onbevriend, want wel wilden de
aangetrouwden zich over hem ontfermen, maar de aard zijner ouders dreef zijn
aandacht liever tot de boeken en de porseleinen dan tot het vermaak van feesten,
hetzij van samenkomsten, hetzij van vuurwerk of arreslede. Urenlang zat hij in de
zaal met geen andere bezigheid dan de beschouwing van een porseleinen fles of bij
geval, onder het vergrotingsglas dat hij te vroeg gebruikte, het maaksel onderzoekend
van een schilderstuk. Van hetgeen er met de handel in het onderhuis gebeurde, nog
immer door de getrouwe Hoogenboom gevoerd, wiens zoon eveneens in de zaken
was onderricht, wist hij niets dan dat de vaten en de zakken op slede of schuit geladen
werden, en zelfs dit scheen hem zo te hinderen dat hij van een pakhuis sprak, hetwelk
gebouwd moest worden. Maar hij veranderde gelijk de dag van de nacht verschilt
toen hij, drieëntwintig jaren oud, Debora Moolenmaker ontmoette, ook zij het enig
koopmanskind, en zijn ogen blonken, hij vergat het porselein. Het huwelijk werd in
zulk een eenvoud voltrokken, anders dan de manier in de stad, dat alleen de buren
ervan merkten, en deze niet eens genodigd, want ook Debora was afkerig van het
opzien, hij in het zwart laken gekleed, met hoge witte handschoenen en een brede
kanten kraag aangedaan, zij in het donkerblauw fluweel, eveneens met een fijne
kraag, maar smaller. Er werd een maaltijd opgediend, slechts de naasten er aangezeten,
de Sade-
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leers, de Serklasen, een verre Bennebroek, waarmede dit echtpaar de naam van
schraalheid tot zich trok, vermits er één enkele wijn geschonken werd en die in glazen
van bescheiden maat. En hieruit bleek haar vaders gestrenge rechtzinnigheid, want
onlangs was zijn woning, bij het oproer tegen de eenvoudigheid, door het gespuis
geplunderd.
Het waren, behalve weinig klederkoffers, vooral kisten zwaar van boeken welke
binnengedragen werden, Debora beter onderwezen zijnde dan menig man. Zij kende
de oude, de Franse en de Italiaanse talen. Toch las zij zelden meer in deze boeken,
welke zij heden achtte zonder de genegenheid weleer ervoor gekoesterd. De
genegenheid had zij gans en al op haar bijbel overgedragen, een zwaar boek met een
blinkend slot, rustende op een lessenaar die op kloeke poten stond. Van de dag dat
zij het huis betrad verschenen te zeven uur in de ochtend, des zomers te zes uur, en
in de avond voor het te ruste gaan, de boden in de zaal om het lezen aan te horen,
meestal van Martinus' mond, het gebed, het amen, waarna het boek dichtgedaan
werd, de overbodige kaarsen uitgedoofd.
Ook dit getrouwde leven, hoewel met geluk gezegend, was kortstondig. De een
nam van de ander over, Martinus van haar de verering voor de Schrift, waarin hij
wel onderricht was, echter niet diermate dat hij al hetgeen daarin beschreven stond
voor de geest zag, Debora harerzijds zijn liefhebberij voor porselein, zodat zij vaak
te zamen bij boek- of aardewerkverkoper binnentraden en menig godvruchtig boek
verwierven, menige getekende of geschilderde gewijde gebeurtenis, in een lijst gevat,
aan de wanden lieten spijkeren, terwijl de kleine vertrekken en de keuken versierd
werden met tegels waarop de schriftuurlijke voorvallen stonden afgebeeld. Aan
Debora voorts had het huis te danken dat de goederen overgevoerd werden naar een
nieuw pakhuis. De verschillende reuken, die eruit plachten op te stijgen, verdwenen
nadat het onderhuis gekeerd was en gezuiverd van de ratten. Ook daar was het
dagelijks bezemen en hoenderen, een gewoonte die onderhouden werd zolang zij
leefde, ook daar kreeg het huis de helderheid welke men in een kerk gewaarwordt.
Debora was een vrouw over wie met verering en meewarigheid gesproken werd
door de weinige personen die haar gekend
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hadden toen zij, na vijf jaren al, overleed, haar man alleen het dochtertje Naomi
latende. Van die dag aan was de mannelijke tak der Klinckerts, van Gilles' zijde,
afgebroken, want Martinus hertrouwde niet. En nochtans bleef het huis, hoewel door
de geslachtsnamen niet kenbaar, door vrouwen aan die tak verbonden. De redenen
na te speuren, waarom het tot nu toe, en vooral onlangs, voor de Klinckerts ongenadig
was geweest en hun desondanks trouw bleef, wie is dat gegeven?
Het was nu voor Martinus, met zijn kind alleen, veel te ruim, hetgeen hem onrustig
maakte. Wanneer hij in de avond, na het gebed, in de zaal zat merkte hij vreemde
geluiden. Hij herinnerde zich dat zij die, kort voor Debora's verscheiden, ook gehoord
hadden, een steels gekraak, gesteun of een zucht. In het begin, menende dat het van
teruggekeerde ratten veroorzaakt kwam, Het hij, hoewel het toenmaals al gedaan
was, alle schoorstenen en verborgen plekken terdege zuiveren, maar ongedierte vond
men niet en het hield aan, meestal op een zondag. Het huis werd hem te ongestadig,
het verstrooide zijn gedachten en, hoe zwaar het hem op het gemoed mocht wegen,
de plaats van zijn geluk, waar zijn ouders en zijn grootouders geleefd hadden te
verlaten, het voornemen rijpte van lieverlede zich te vestigen in een kleiner woning.
Toen dit zijn neef David Sadeleer ter ore kwam deed deze hem het voorstel het
huis van hem te kopen omdat hij zich gereedmaakte in het huwelijk te treden. Deze
Sadeleer, een der twee kinderen van zijn tante Claudia en Jozua Sadeleer, was even
oud als Martinus, een fortuinlijk koopman. Het ander kind was de dochter Margaretha,
reeds eerder getrouwd met Casper Serklaas, een koopman eveneens. Martinus
Klinckert vond een smalle woning aan de schaduwzijde van de Reguliersgracht en,
het huis waar hij geboren was verkocht hebbende, betrok hij deze met zijn dochtertje
en de voorwerpen waaraan zijn hart gehecht was, de porseleinen verzameling zijner
moeder, de kleine schilderstukken, de prenten en de boeken.
Het was echter niet beschikt dat het huis nu reeds door een zijscheut der Klinckerts
of door vreemden bewoond zou worden, want nauwelijks twee weken nadat David
Sadeleer het betrokken had ontviel hem de hoop op zijn huwelijk. Nochtans bleef
hij er tien jaar lang, met zijn huisbestierster en zijn knecht, een eenzaam man, de
zaal meestentijds gesloten en in het stof
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verlaten. Toen hij overleed bleek dat hij zijn zwager Casper Serklaas tot erfgenaam
van al zijn bezit had aangewezen. Deze erflating evenwel bevatte de zonderlinge
bijvoeging dat het huis bewoond zou blijven door een der afkomelingen der familie
Klinckert en nu was, kort voor dit gebod zijn werking kon doen, ook de zuster
Margaretha Sadeleer, Casper Serklaas' echtgenote, overleden. Gedurende een jaar
zocht men, bijgestaan door rechter en notaris, naar de oplossing van deze moeilijkheid,
tot zij geredelijk gevonden werd door het aanzoek hetwelk Serklaas, hoewel een neef
van ouder geslacht, hij over de veertig jaren oud zijnde, eerder een oom te noemen,
bij Martinus Klinckert deed om de hand zijner dochter Naomi, zij een aankomende
jongedochter van nog geen zestien jaren.
Het kan zijn dat een droef verlangen, uit de herinnering ontstaan en heimelijk
gekoesterd, hem dreef dit voorstel te overdenken, maar zeker was het dat het verstand
Martinus Klinckert van zijn weg deed dwalen, want aan een ieder kon het bekend
zijn dat deze man de naam van wildheid had, in de zaken en in de zeden, terwijl zijn
persoon, breed en plomp, het aangezicht rood en gezwollen van de pimpel, geen
vrouw behagen kon. Martinus, die beter had kunnen weten, vergat dat het huwelijk
niet is ingesteld ter handhaving van de welvaart, zelfs niet bij een onredelijk gebod,
en Serklaas zelf erkende zijn zucht tot de staat van de rijkste man in de stad te
klimmen. Hoe dit zij, al te sterk getrokken, beging hij de vergissing toe te stemmen
en zijn dochter was te jong voor het oordeel.
Op deze wijze keerde het huis terug tot een rechte spruit der Klinckerts en ook
Martinus, zijn porselein aan de wanden herplaatst hebbende, zat weder in de zaal.
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VII
Naomi Klinckert, Martinus' dochter, had in stilte haar kindertijd gehad, een jonge
juffrouw in eenvoud en vroomheid grootgebracht, de plichten stipt vervullende en
om geen ander vermaak gemoeid dan het fijn naaldwerk en het penselen, waartoe
zij enkel blokjes Chinese inkt, met water aangelengd, gebruikte. Haar vader had van
de tekeningen een groot aantal in zijn kast bewaard. Haar enige boeken waren haar
gezangenboekje en haar bijbeltje, beide in rood leder met een gouden slotje. In
voorkomen geleek zij geen Klinckert, zeer blank van aangezicht, met handen welker
witheid, schier even wit als de kanten lubben, door ieder oog dadelijk werd gezien,
maar overigens zou men haar eerder gehouden hebben voor een dochter uit het
Zuiden, de haren glimmend zwart, de ogen donker, die uit een droeve verbaasdheid
keken, alsof zij een vraag droeg in de ziel. Men heeft in de stad zulk voorkomen
meer gezien en wie zal zeggen vanwaar het hier geplant is?
Toen zij uit de stilte terugkeerde in haar geboortehuis aan de gracht, waar de
boompjes nu geen houten schutsel meer behoefden, keek zij in verbaasdheid rond,
hoe groot en hoe deftig het was, en zij meende dat zij hier nog meer geluk zou vinden
in de stilte. Diezelfde dag bemerkte zij de luidheid van de stem haars mans, aan de
trap roepende naar boven, het was ook voor het eerst dat zij hem hoorde vloeken en
grauwen tegen de knecht. Reeds in de vroegte des anderen daags hield in het onderhuis
de zware schel geen rust, voor melkboer, bakker, groenteboer, grutter, haar manend
aan de taak nieuw voor haar jonkheid, reeds in de namiddag, toen de gordijnen
openbleven, begon de nog zwaardere klopper aan de grote deur voor het bezoek der
buren.
De huizen ter ene en ter andere waren, sedert Martinus Klinckert het zijne verlaten
had, betrokken door nieuwe bewoners. Beide hadden zij een enkele breedte en een
enkelvoudige stoep. Dat aan de rechterhand, dichter naar de straat gelegen, het
Klappershuis geheten wegens de steen, waarop een kind stond
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afgebeeld dat een ander aan het oor een geheim toefluisterde, had een gevel in de
oude trant met een geronde top, omlijst van een gekrulde rand. Dat ter linker, slechts
twee jaren jonger dan het huis Vanitas, had niets te tonen dan een gemetseld vierkant,
een lage deur, twee rijen van elk drie vensters, alle met een groen gordijn behangen,
een gele lijst langs het dak, en sieraad droeg het nergens. In hun midden stond het
huis van Klinckert, gemeenlijk zo genoemd, gelijk een edel heer tussen welgezeten
burgers. Het een werd bewoond door de heer Trackaen, die in ijzeren waren handelde,
een man die zich alleen aan kerk en negotie hield, en wel met zulk een vlijt en
regelmaat, dat binnen een week Casper Serklaas niet naar de klok behoefde op te
zien. Het was twintig minuten na twaalf of twintig minuten na zes wanneer hij van
zijn zaken de sluis kwam afgedaald, terwijl hij op de zondag eveneens op de minuut,
met zijn vrouw gearmd, gevolgd door zoon met dochters, de knecht met de boden
erachter, ter kerk schreed. In het ander was de heer Jacob Breul gevestigd, een
geleerde, die eenmaal per maand naar 's-Gravenhage placht te rijden, eenzaam in
zijn woning, de beide zoons studenten te Leiden zijnde.
In deze huizen heersten de orde en de rust in tegenstelling met de woeligheid en
somtijds de onbetamelijkheid welke zich in het middelste ontwikkelden. Het begon
met de aanloop der vrienden van Serklaas, Naomi onbekend, die luidruchtig praatten
over zaken welke zij niet verstond, over vrolijkheid en meestal over handel,
opgewonden gerakend over grote sommen gelds, zo veel aanloop, dat zij wel driemaal
daags de voetsporen in de gang Het vegen. In de eerste dagen nochtans was het nog
slechts verbazing waarin zij de roezigheid aanschouwde. Twee weken getrouwd
kende zij al de ontgoocheling, even hard als een val op de straat, en het bewees de
vastheid van haar aard hoe zij die verdroeg. Een lange nacht had zij wakker gelegen
omdat haar man, naar zijn collegie op het Singel gegaan, weggebleven was, zich in
vrezen voor de geest halend dat hem een ongeluk in het water was gebeurd, en toen
de klok zes had geslagen stond zij op uit onrustigheid. Tegelijkertijd werd er aan de
schel getrokken en schielijk aan een venster van de voorkant kijkende, zag zij niet
slechts de melkboer voor de deur, maar ook een slede, waarvan de knecht, door de
voerman geholpen, haar man binnendroeg. Zij gaf een schreeuw van de schrik. De
knecht,
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naar boven gelopen, stelde haar gerust, zeggend dat mijnheer slechts door de
morgenlucht bevangen was.
Toen in weinig tijds Casper op dezelfde wijze was thuisgekomen, vroeg zij niet
meer naar zijn zonderlinge zede. Zij werd nog stiller dan de natuur haar gemaakt
had. In de zaal, in de ontbijtkamer, zelfs in de gang, ontmoette zij vreemde heren,
een glas morgen- of middagwijn in de hand geheven, heftig disputerend met hun
getallen van guldens en dukaten, somtijds een aardigheid ertussen voegend welke
schaterlachen wekte. Na de taak vervuld te hebben trok zij zich terug in het salet,
door haar vader met stoelen van rozerood fluweel gemeubeld, daarnevens de harp
harer grootmoeder Constantia de Rade, met dorre lauwerkrans behangen, waar zij
eenzaam haar borduurwerk deed of haar tekening, slechts door haar vader bezocht
in de ochtend en de middag.
Ook voor Martinus Klinckerts rustlievendheid, hoewel hij zijn vertrekken boven
had, werd het huis te ongedurig, ditmaal door de mensen, derhalve zocht hij vaker
zijn verzet in een wandeling door de stad, waarvan hij thans meer zag dan hem bekend
was, de kalme grachten zowel als de bonte markten. Bij alle boekverkopers onderzocht
hij wat zij te bieden hadden, bij de antiquairs ontdekte hij snuisterijen welke hij op
prijs stelde, en op een zomeravond, het licht aan de hemel talmend, beschouwde hij
achter de buitensingel de vergezichten over de weiden of zat hij eenzaam te mijmeren
in een schenkerij aan de Plantage. Menig keer bezocht hij de buurman Breul, bij wie
hij een eendere neiging gevonden had tot de schone kunsten. Breul bezat aan de
wanden een keur van schilderstukjes en de zoldering zijner zaal had hij doen versieren
met voorstellingen van Pallas Athene en Apollo. Ook zat hij tot een laat uur met hem
in gesprek over 's mensen lot, de vrije wil, de voorbeschikking. Breul kon zo redelijk
betogen, dat Klinckert zich meestal gewonnen gaf, hetgeen, gelijk hij erkende, de
zwaarmoedige druk op zijn geest verlichtte. De geleerde zijnerzijds bezocht ook
hem, maar zij zaten in de kamer boven, waar slechts de beeltenis van zijn vrouw
Debora zaliger de witte wand versierde, want in de zaal onderhield Serklaas zijn
vrienden met hun zaken of hun lichtzinnigheid. Daar was het loven en bieden, alsof
men op de beurs stond, klinken en lachen, hier kalme reden, in het salet stilte.
Nog drukker werd het na de geboorte der eerste dochter,
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in het doopboek beschreven onder de naam Brigitta naar Serklaas' zuster Montijn.
Aan deze warrigheid had het kind geen schuld, maar vreemde mensen. De moeder
had de leeftijd van zeventien jaren nog niet bereikt toen het geluid van stemmen en
voeten overstelpend toenam wegens de gastvrijheid, door de heer des huizes verleend
aan lieden, bezitloos geworden, hoewel van edele afkomst, Fransen, die hem evenwel
te stade kwamen met hun kennis van zaken. Het waren een echtpaar met een zuigeling
en een predikant-vrijgezel, die op de bovenste verdieping werden gelogeerd. Een
aantal jaren tevoren was er een vloed van zulke vreemden over de stad gekomen,
ongelukkige, wegens het geloof vervolgden, hier liefderijk onthaald naar de goede
zede onzer provinciën. Het is waar dat zij aangenamer manieren medebrachten dan
men hier bezat, evenzeer kennis van schone kunsten en van wetenschappen, maar
even waar dat dezen vergezeld waren van nog meer levendigheid dan men reeds
kende, zij het dan in behagelijker toon, met bevalliger buiging lucht gegeven.
Tegelijkertijd, op een dag dat de boompjes schier bladerloos stonden, voerde
Serklaas een knaapje aan zijn hand in huis, Pieter Montijn, het achtjarig weesje van
zijn zuster, dat thans ten zijnent grootgebracht zou worden. De barmhartigheid en
de gastvrijheid zijn loffelijke deugden, maar dat neemt niet weg dat zij, in dit geval,
de last op reeds beladen schouders zeer verzwaarden. Maar Naomi had met haar
witte handen voor alles een liefelijk welkom.
Om de maat vol te maken vermenigvuldigden in deze dagen de bezoeken der buren
Trackaen, die der dochters en haar nichten, zij er gezegd, want de oude heer achtte
de gewoonten alhier te wuft naar zijn smaak. Deze bezoeken hadden tot doel, door
middel der conversatie, de Franse taal machtig te worden, en dat ware prijzenswaardig
geweest indien niet een der juffrouwen een nevendoel had gevormd, hetwelk, door
lonken en handtastelijkheden jegens Serklaas, diermate openbaar werd dat zelfs
Naomi het in haar onschuldigheid doorzag. Zij vergat het nochtans nadat haar man,
met zachtmoedig woord door zijn schoonvader op plicht gewezen, zijn gedrag
veranderde.
Ter zake van de door hem gedreven handel, eer een kansspel te noemen, bleef hij
onverbeterlijk, te meer daar het geluk hem menigmaal bijstond. Vaak trekt het gewin
met sterker zeel dan
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de genegenheid. Het scheen zelfs dat hij erin slagen zoude de rijkste man te worden.
Hadden de wanden der zaal menselijke oren gehad, zij zouden hoe langer zo
duidelijker de winzucht verstaan hebben in de klank der goudstukken daar ter tafel
uitgeteld.
Een vrolijk geraas, weliswaar, maar hoeveel minder verblijdend dan de kleine
kreten welke uit de kamer boven vernomen werden van het nieuwe kind daar geboren.
Dit werd Rebecca genaamd, tegen de zin des vaders, die een nieuwerwetse naam
verkozen had, maar Naomi wilde het aldus en zo gebeurde.
In het jaar, op deze geboorte volgend, groeide de roezigheid aan tot een hevig
verward rumoer dat van een dol hoofd kwam. Casper Serklaas vertoonde onverwachte
driftigheid in zijn luimen, hard de deuren toeslaand of de turfbak terzijde schoppend,
de borden en de glazen verbrijzelend wanneer zijn schoonvader hem gewaarschuwd
had tegen de zotte handel of geweigerd hem bij de verliezen, daarin geleden, verder
bij te staan. In de zaal, waar de heren zaten, kon men de woorden: premie, Zuidzee,
Mississippi, of hoe die acties heten mochten, horen schreeuwen, gelijk getoeter bij
een wildendans, boven de vuistslagen op de tafel.
In de winter, met de eerste sneeuw kort voor Kerstmis gevallen, minderde wel het
geraas en werd het vervangen door het geluid der schaatsen op de gracht bij roep
van baanveger en slempverkoopster, maar op rustigheid duidde dit niet, hetgeen
bleek wanneer Casper Serklaas, boven bij zijn schoonvader, weder een uitbarsting
van zijn woede had gekregen. Hij dreigde dan al met vlucht, en de schande daarvan,
naar de vrijstad IJselstein, ter bescherming voor de gevolgen van het bankroet. Maar
Klinckert, die reeds met een grote som gelds het huis had teruggekocht, geen armoede
toelatend wegens een anders dwaasheid, bleef onverstoorbaar weigeren.
Weinig tijds daarna, dat was in januari al, volvoerde Serklaas het besluit zijner
bedreiging en verliet, zonder zijn vrouw te groeten, heimelijk de stad eer de
schoutsdienaars hem voor de gijzeling kwamen halen, de hoop om de rijkste man te
worden, mitsgaders aanzienlijke schulden, achterlatend.
Het was Casper Serklaas niet gegeven de ogen open te houden voor een betere
rijkdom die hem ontviel. Een maand na zijn
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vertrek, verlost van een stilgeborene, overleed Naomi, nog geen twintig jaren oud.
In de zaal, waar de reuk nog hing van haar rosmarijn, zat Martinus Klinckert alleen
met zijn vriend Breul bij de turf welke in rook verging, het huis nog vol van kleine
kinderen en hun geluid.
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VIII
Gedurende de prille jeugd van het nieuw geslacht zag het huis, behalve in de aanvang,
schaarse lotgevallen van de bewoners, waarvan enkele te vermelden. In de zomer,
na het verlies van zijn dochter, reisde Martinus Klinckert, door de goedheid van zijn
hart bewogen, naar Utrecht en verder naar de stad IJselstein ten einde met zijn
schoonzoon een ernstig woord te spreken, hetgeen gevolgd werd door Serklaas' even
ernstige gelofte om zich met dwaasheid nimmermeer in te laten, noch met
buitenmatigheid van de wijn, waaruit immers de onbedachtzame handelingen waren
voortgekomen, maar integendeel op christelijke wijze zijn plicht te doen. Dit op
handslag verzekerd zijnde, werden de zaken tot ieders genoegen in het reine gebracht,
Serklaas keerde naar de stad terug en hervatte zijn handel in herstelde eer.
Vermits hij met de apostel het inzicht hield dat de mens niet alleen behoorde te
zijn, van oordeel bovendien dat kinderen zowel als boden bekwaam opzicht niet
ontberen konden, zocht en vond hij een eerzame vrouw bereid zijn lot te delen,
Hendrika Croosbroek genaamd, de tweeëndertigjarige weduwe van een schuitenmaker,
wiens werf, aan de Oude Waal gelegen, nog in haar bezit was, bescheiden geboren
en grootgebracht, niet rijk, hoewel in goeden doen. Zij kwam van dezelfde baronie
IJselstein, waar zij zich in haar weduwstaat teruggetrokken had. Het huis beleefde
nogmaals de vrolijkheid met bruidstranen en suikerwerk.
Van de eerste dag erkennende dat zij haar gemak in dit huis niet vond, waar het
haar te ruim en te deftig was, te hol ook, zeide zij, goed voor spoken, scheen Hendrika
somtijds spijt van haar besluit te hebben. Niettemin deed zij jegens allen haar best
met de vriendelijkheid haar eigen, vooral jegens haar man, buiten de aanwezigheid
van anderen bij het manen aan de gelofte betreffende het gebruik van likeur of wijn.
Een dergelijk gebruik is, naar men weet, gemakkelijker aangeleerd dan afgeschaft,
en was dit te meer in het geval van Serklaas, vertoevend in de zaal
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welke hem steeds herinnerde aan het likeurkastje, hetwelk ook steeds gevulde kruiken
bevatte. Vreemde gasten, hier eertijds onderhouden, hadden hem in kennis gebracht
met een Franse brandewijn van uitnemend stooksel, bekend als armagnac, en onder
voorwendsel dat een man, van maagpijnen gekweld, zich wel een kleine streling van
de smaak mocht gunnen, nam hij daar geregeld een kelkje van. Men weet ook dat
het ene misbruik het andere aanlokt, en zo geviel het dat hij zich spelenderwijs met
een kansje inliet, een zeer klein, want van de grote kansen hadden de heren van de
beurs zich thans afgewend. Maar vele eentjes maken te zamen veel, juist gelijk de
kelkjes deden, gelijk trouwens zijn pleegzoon Pieter Montijn, pas dertien jaren oud,
hem had kunnen tonen met zijn spaarpot. Om het kort te zeggen, in de tijd dat hij
gezegend werd met de geboorte van een zoon, geraakte Serklaas in zorgen welke de
ervaring hem geleerd kon hebben te ontgaan, en de gevolgen waren, behalve de
klachten van zijn vrouw, de ontevreden woorden hem van zijn schoonvader
toegevoegd. Het kan zijn, Casper Serklaas er nimmer van gesproken hebbende, dat
nog andere gevolgen van zijn onverstandigheid zich verscholen hielden.
Dat kind, Andreas gedoopt, scheen wel onder ongunstige tekenen geboren. Het
lag nog pas in de wieg toen Serklaas zijn opsprakelijke daad, voorheen begaan,
herhaalde en de stad verliet, ditmaal zonder brief of boodschap na te laten. Niets van
al hetgeen hem had behoord, had hij vergeten mede te nemen, ook niet de sieraden
zijner vrouw, men vond alleen een oude pruik. Geruchten en, gelijk in de aard der
geruchten ligt, ongelooflijke, deden de ronde, te weten dat hij op avontuur was
getrokken naar een eiland in de Caraïbische gewesten, in gezelschap, heette het erbij
verteld. Het had geen nut op zulk gebabbel acht te slaan en het was maar goed te
noemen dat de deur achter de rug van zulk een deugniet voor immer was gesloten.
Een waar ongeluk evenwel trof een jaar daarna het kind, toen zijn moeder, op een
reis naar haar geboortestad, het leven verloor door het omslaan van de postwagen,
die zij wegens de snelheid boven de schuit verkozen had. Ook voor haar werd deze
deur niet meer geopend.
Dit dan waren de gebeurtenissen, genoeg voor Martinus Klinckert ter overpeinzing.
In dit huis, een der fraaiste van de gracht, had hij nog eer hij de leeftijd van een halve
eeuw bereikt

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

516
had, zijn ouders zien gaan, zijn vrouw, zijn dochter, ook anderen. Veel goeds had
hij er gezien, veel kwaads, en wat mocht de reden zijn dat het kwaad hem zwaarder
woog? Hij sprak hierover met zijn vriend Breul, die hem een kort antwoord gaf: Zie
uw handen aan. Dit was de waarheid. Hij had niets voortgebracht dat, zo niet anderen,
toch hemzelve de verbeelding geven mocht dat hij niet vergeefs zijn tijd had zien
vlieten. Hoewel hij veel geld verloren had, zo veel dat hij de zuinigheid moest
betrachten, had hij het niet geacht, omdat het immers vergaderd loon was geweest
voor inspanning, verricht door wie voor hem kwamen. Een verkwister was hij geweest,
niet anders dan de deugniet. Een kortzichtige ook, want hij behoefde slechts de ogen
op te slaan om de vlijt te zien, rechts en links, allerwegen. De buurman hier toonde
het met koophandel, de buurman daar met kennis, in de straten achter en terzijde de
burgers niet te tellen met nering of ambacht, de vlijt immers een behoefte zijnde, de
vlijt alom die ieder huis had doen verrijzen, de vlijt die hem onderhield, gelijk hij
van zijn brave boekhouder mocht leren, die hem stipt het goud en de rekening kwam
tellen, en Martinus Klinckert met luie handen.
Het was te midden van deze mijmeringen dat er nog een gebeurtenis plaatsvond,
zo gering dat zij in onopzienlijke omstandigheden vergeten had kunnen worden,
thans evenwel de vermelding waard. Martinus Klinckert, die alle veilingen placht te
bezoeken, speurend naar een schat, vond er een in een boelhuis aan de Leliegracht.
Het was een klok, gevestigd in een hoge kast van eikehout, die gevormd en gesneden
was als een monument, voorzien van fraaigeslagen slinger en deugdelijke gewichten,
de wijzerplaat met schilderwerk versierd, de kuif met engelen, welke uit bolle wangen
de bazuinen bliezen. Op de wijzerplaat las hij, behalve rondom het cijfer van twaalfde
spreuk: Gedenk uw tijd en uitersten, onder, ter wederzijde dat van zes, de naam des
vervaardigers, Nicolaas Klinckert, te Amsterdam, 1668. Hij herinnerde zich dat hij
bij zijns vaders leven vernomen had van uurwerkmakers in de verte nog verwant,
hoewel hem onbekend op welke wijze.
Nadat nu deze klok, in eigendom verworven, aan de trap in zijn huis geplaatst
was, begon de nieuwsgierigheid hem te prikken en bij navraag bleek hem dat men
in de stad verscheiden uurwerkmakers telde van dezelfde naam. Op een zomerochtend
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sloeg hij de weg in naar de naastbij wonende, in de Sint Jorisstraat, en, door een
jongedochter in de winkel gelaten, vond hij daar aan de bank een tamelijk kleine
man van zijn eigen leeftijd, benevens drie jongere, eveneens klein van gestalte, ijverig
bezig te midden van de menigte der rusteloze klokken. Die man, Franciscus Klinckert,
verwelkomde hem vriendelijk en, zijn naam gehoord hebbende en tevens van zijn
koop, zond hij een zijner zoons om morgenkoffie en koek.
Hij antwoordde dat hij er zijn eer in stelde zelf die naam te dragen, want, al had
men gehoord van nietsnutten en onwaardigen onder hen, gelijk onlangs nog van een
die op de Dam gegeseld en gemerkt stond wegens liederlijkheid, zij waren
meestendeels eerzame lieden, alle door naarstigheid opgekomen, zeker en gewis alle
verwant, gelijk immers allen uit Adam gesproten, deze evenwel in de nabijheid door
een tweeling, naar het heette, maar zo velen waren uit deze opgeschoten dat zij, een
ieder op zijn eigen weg gaande, elkander uit het zicht verloren hadden. Het was de
neef Martinus, zeide hij voorts, ook bekend dat zij allen vlijtige personen waren, een
goede faam genietende wegens de godsvrucht en de bekwaamheid. Geen ambacht
of men vond er een Klinckert tegenwoordig, zij het soms maar door een zuster
aangetrouwd, vooral onder dat hetwelk hijzelf beoefende, maar ook onder de
zilversmeden, de snijders, de brilleslijpers, de ivoordraaiers, de wevers, de spinners.
Hij zelf had het ambacht van zijn grootvader Nicolaas weder ter hand genomen, zijn
broeder dat van zilversmid, gelijk zijn vader voor hem, en zijn twee eigen zoons, de
oudere reeds met een gezin gezegend, hadden de één een schrijnwerkerij, de ander
een koperslagerij, die hem derhalve konden bijstaan in de bestellingen. Het was een
lust te horen hoe de stad weerklonk van het geroes, het kloppen en hameren voor het
goede brood en de fraaie gewrochten. Van de klok kon hij, met het boek in de hand,
mededelen dat zij indertijd vervaardigd was voor een heer in Aardenburg, en als men
haar nauwkeurig bezag kon men er de schade ontdekken, bij de heldhaftige
verdediging van die stad verkregen.
Nadat Martinus de borden langs de wand geprezen had geleidden Franciscus en
zijn vrouw hem door alle vertrekken om nog andere aardigheden in ogenschouw te
nemen, waarbij hem de geschiedenis ervan verteld werd. Die vertrekken waren klein,
maar uitermate zindelijk en ordelijk, geen stofje te onderschei-
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den, hetgeen ook niet mocht volgens de nicht, wijl de klokken het niet verdroegen.
Het viel hem op hoeveel aardewerk men hier verzameld had, zelfs de keuken, lichtend
van al het koper, hing er vol van, en hoe de stoelen, mochten zij ook slechts van
biezen gevlochten zijn, een voorkomen hadden dat hem behaagde, oprecht en
aangenaam.
Een vriendschap werd hier gesloten. Martinus Klinckert vervolgde zijn wandeling
in gepeins. Een nietigheid, het woord nietsnut, door zijn neef zonder erg gesproken,
had in zijn hoofd een besluit gevestigd. Al had hij de leeftijd van grootvader bereikt,
hij behoorde gelijk alle stervelingen zijn werk te doen.
Het ging niet aan, de korte tijd hem misschien nog beschoren, verder te verspillen
met kleuters op de knie te hobbelen of ze deuntjes voor te zingen. De dag daarna
reeds het hij in de Amsterdamse Courant een oproep drukken voor een vrouw, wier
gading het mocht zijn een huis en kinderen te bestieren. Een ongehuwde vrouw uit
Baambrugge bood zich hiertoe bereid. Met juffrouw Cornelia Haddinx kwamen de
trouw en de gemoedelijkheid binnen.
Zij had blauwe ogen waaruit de onschuld een ieder tegenblonk, een rond, mollig
aangezicht, rozig gekleurd, maar overtogen van een blankheid alsof zij zich elke
morgen met verse melk gewassen had. Nooit, behalve des zondags, zag men haar
anders dan op dezelfde wijs gekleed, ogenschijnlijk in dezelfde klederen, maar zij
bezat er drie stel van, een kanten muts, een wijd jak, van een mosgroene kleur, met
grote knopen van ivoor, heldere lubben aan de polsen, en een zeer ruime,
hemelsblauwe rok, meer dan voldoende lang gemeten. De kinderen noemden haar
van de aanvang juffrouw Hadje ofwel juffrouw Neeltje.
Bij deze juffrouw vonden de kleinen ten leste aandacht voor het aankleden en het
te bed gaan, voor het spelen en het troosten. Brigitta was thans acht jaar, haar zuster
Rebecca zes, het halfbroertje Andreas drie, terwijl Pieter Montijn al tot jongeling
aanwies en zeer ijverig leerde. De kleinen hadden de tijd nog voor het spel alleen en
daartoe schonk hun grootvader hun al hetgeen hij bedenken kon. Poppenhuizen en
paardestallen liet hij vervaardigen, voertuigjes en trommels, ook poppen waarachtig
aangekleed in zijde en damast, al wat een kind kon vermaken, en wat bestaat er dat
het niet kan doen, mits het kind zich tevreden en gezond bevindt? In de tuin hadden
zij daartoe de
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ruimte, ook verkozen zij die plaats boven de kinderkamer, aangemoedigd door
juffrouw Cornelia die spoedig opmerkte dat, zij buiten zijnde, het huis er baat van
had, althans minder schade leed aan deur of plint of wand van morsigheid en deuken.
Het was meestal in een hoek achter gelegen, waar zij door een spleet in de muur op
de stal konden gluren, welke een heer voor zijn paarden had doen bouwen. Zij zagen
het roskammen, het poetsen, het wrijven van het tuig, van hun zitplaats, door de twee
meisjes daar tussen de boompjes in een kuil gegraven, en Andreas, die een kruiwagen
had, voerde de aarde weg. De boden in de keuken hielden naar gewoonte onder het
zingen een oog op ze.
Op een ochtend werden zij gewaar dat Andreas in zijn wagentje rare voorwerpen
onder de pomp stond te bemorsen. Juffrouw Cornelia en de kokkin, schielijk
nadergetreden, meenden dat het knekels konden zijn, misschien ook de kootjes van
een hand, men haalt zo veel vuilnis uit de grond, en hoewel zij het niet zeker wisten,
begroeven zij ze weder, het kind troostend met ander speelgoed en een ferme klont
kandij. Gebromd werd hier nooit, zelfs op het zingen van de boden niet.
Kon het anders of het huis nam van juffrouw Cornelia de weldadige rustigheid
aan? Ook Martinus Klinckert bemerkte dat het hier beter wonen was dan hij sedert
lang gezien had, wanneer hij thuiskwam verwelkomd met lachen en roepen door de
gangen, een aangenaam geluid.
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IX
Het mocht geschenen hebben dat de geschiedenis van het huis, waarin de voorgaande
jaren vloden, weinig voortgang maakte, gelijk er zich in lange geschiedenissen vele
onbewogen kapittels voordoen, dit nochtans bevatte de beginselen van een
verandering, namelijk de verrijzenis van Martinus Klinckerts levenskracht en de
groei der aankomende kinderen, beide duidend op nieuwigheden in aantocht, welke
nu in dit kapittel zouden verschijnen.
Het was nog in dezelfde warme septembermaand, volgend op zijn besluit, dat
Klinckert zijn voornemen om zich als boekverkoper te vestigen ter uitvoering gereed
had gemaakt. Zijn vaderen hadden de broodwinning gevonden in noordse, de laatste
tijden voornamelijk in Levantijnse goederen, in zulke verscheidenheid dat men schier
van komenij in het groot kon spreken. Hoewel hij uit de zuidelijke landen ook marmer
betrok, voor de bouw der huizen meer en meer gevraagd, ook weefsels, fluweel,
damast, bestond toch het merendeel der waren uit vaten krenten, rozijnen, abrikozen,
voorts oliën, wijnen, muskadel en cyprusmalvezij, veel zwavel, kortom goederen
waar hij geen aandacht voor had. Hij had zich voorgesteld deze handel aan gegadigden
te laten ten einde zich middelen te verschaffen voor de boekenverkoperij, terwijl hij
zich tevens, zuinigheidshalve, met een bescheiden woning zou vergenoegen. Derhalve
ondernam hij de wandeling naar de Brouwersgracht, waar de pakhuizen gelegen
waren welke hij sedert twintig jaren niet gezien had. Het was van zijn huis daarheen
een wandeling ter lengte van de halve stad en dat bij zulk warm weder dat menigeen
met de hoed in de hand liep. Hoe verder hij kwam langs de Herengracht zo duidelijker
hij het verschil ontwaarde tussen heden en verleden. Voorbij de Leidsestraat stonden
de bomen aan de wal schier in volwassenheid, verder hadden zij die reeds bereikt,
wegens het mild seizoen nog weelderig groen in het loof, terwijl de sluizen daar, de
een na de ander, in hoogte toenamen en smaller waren, alle evenwel het
ophaalgetimmerte
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net in de gele verf. Ook de huizen, hoe verder hij ging, een uitzondering niet te na
gesproken, waren steeds smaller, in ouderwetse trant gebouwd, sommige zeer klein
of laag, de gevels van allerhande fatsoen, met een aangenaam zindelijk voorkomen
nochtans en ordelijk bewoond. Ook de stegen waren hier donkerder en onverzorgd.
Op de Keizersgracht, welke hij door een dier stegen bereikt had, ontwaarde hij dat
in bijkans alle huizen de negotie nog gedaan werd, het was er ook druk van schuiten
langs de kant, van slepers en turfdragers, en de heren in hun hemdsmouwen voor de
deur.
Op de Brouwersgracht gekomen stond hij van verwondering stil, ziende naar de
overkant van het brede water, waar de zonneschijn op blonk, op de pakhuizen, en
niet begrijpend waarom het er drie waren, niet twee, gelijk hij had gemeend, alle
even hoog, de luiken blauw geschilderd. Zij droegen de namen van De Papegaai, De
Ekster, De Weegschaal. De boekhouder Gerrit Hoogenboom, thans een bejaard man,
met grauwe morsmouwen aan de armen, en zijn zoon Gabriël, voerden hem in het
kantoor, verheugd over zijn komst. Zij brachten hem in herinnering dat het derde
pakhuis reeds jaren tevoren was opgetrokken, de ruimte immers reeds toenmaals
benodigd zijnde voor de goederen in steeds grotere hoeveelheid, van hetgeen Klinckert
herhaaldelijk verwittigd was. Eerlijke pakhuizen waren het, die eerlijk loonden. Nadat
hij de wens van zijn lastgever vernomen had, opende de boekhouder zijn kast en
toonde hij in het boek de bladzijde, waarop de vorige balans onderstreept stond. Het
saldo, op enige tonnen gouds voordeel besomd, deed het niet raadzaam achten de
handel over te geven, integendeel, indien gevraagd, zou hij tot uitbreiding aangespoord
hebben, tot aankoop van twee schepen ter verhoging van de winst. Indien Klinckerts
wens naar een boekenverkoperij stond belemmerde niets hem in zulk vermaak, het
geld ruimschoots aanwezig zijnde.
Dit eiste overweging. Nu achtte Klinckert het onredelijk dat Hoogenboom tegen
een vastgesteld loon de verantwoording zou dragen van de voordelen van de handel,
derhalve deed hij hem uit eigen gedachte het voorstel eraan deel te nemen, zijn
kapitaal de kennis en de ervaring zijnde. Na bedenking en berekening aanvaardde
Hoogenboom dit en de deelgenootschap werd bezegeld met een maaltijd op de
Herengracht.
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Onder deze regeling van een rechtvaardige zaak meende Klinckert met een
onbezwaard geweten zijn nieuwe handel te mogen beginnen, die wel zijn staat van
rijk heer verlaagde, hem daarentegen de voldoening schonk een rijk mens te worden.
Hij kocht een huis, eerder aan een drukker toebehoord hebbende, op het Rokin
nabij de Dam, zeer woelig gelegen, maar aanlokkelijk voor de klandizie. Het scheen
de gewoonte der fortuin te zijn een Klinckert te begunstigen, immers hij was nog
doende met de kasten toen een drukker uit Antwerpen hem zijn voorraad aanbood
van vele oude en nieuwe boeken, voorts een uitgebreide verzameling prenten,
landkaarten, atlassen, verhandelingen over weinig bekende oorden. Tussen de kasten
werden de wanden behangen met porselein, waar hij aan gehecht was, met koperen
borden en een klok van zeldzaam maaksel. In zijn huis onderwijl namen, kort nadat
hij van de drukte overstelpt werd, de onverwachte bezoeken van verwanten zowel
als van onbekenden toe. Het was voor menigeen een onbegrijpelijk wonder dat deze
man, die men voor genoegzaam rijk hield, eerder onschuldig dan verstandig, zich
met zulk een matig geloonde negotie als de boeken inliet, de voorname handel
daarnevens aanhoudende, waar het nochtans zienderogen voor de wind ging. Het
was spoedig bekend dat er twee schepen voor hem op stapel stonden. Even spoedig
kwam men te weten dat er voor hem een pakhuis gebouwd werd voor de opslag van
braziel- en campêchehout, tabak en dergelijke waren. Derhalve dreef de
nieuwsgierigheid de verwanten naar zijn huis, de Sadeleers, de Kiens, allen die met
deze verbonden waren. De onbekenden waren kapiteins, proviandisten, kooplieden
die zich tijdig van zijn waren verzekeren wilden en, Klinckert de raad van zijn
deelgenoot verlangende, kwam ook deze of zijn zoon te zijnen huize. Juffrouw
Haddinx kon getuigen dat de klopper verdubbeld luidde, te horen over de gehele
gracht, op deze wijs ook gingen de dorpels te vroeg versleten. Klinckert vernam meer
raad dan men gewoon was hem te geven, deze zeggende dat een man van zijn staat
een waardig bewindhebber zou zijn, de ander dat hij een koets behoorde te houden,
een jacht, een lustverblijf, in stede van zich met de verkoop van boeken af te geven
ofwel dat hij zich het hoofd niet vervreemden mocht voor de stadsregering, waar de
heer van zulk een huis het recht had te
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zetelen. Hoewel hij voor zulke raadgevingen met vriendelijkheid bedankte scheen
hij ze spoedig vergeten.
Voor juffrouw Haddinx werd het al te druk, zo zeer dat men haar somtijds hoorde
zuchten. Iedere morgen klokke negen stond er een juffrouw op de stoep. Mademoiselle
Gauthier, gering van postuur, zeer levendig van mond, die door de knecht naar het
salet geleid werd voor de onderrichting der jongedochters. Daar bleef zij tot laat in
de namiddag, meestal in beweging, want zij had de gewoonte hetgeen zij wenste
mede te delen door de handen en de veranderingen op haar gelaat duidelijk te maken.
Alleen in het middaguur zat zij aan het venster, wanneer de juffrouw was gekomen
die de kinderen de kunst van de naald bijbracht. Maar te vier uur werd het weder
levendig, ook in de aangelegen kamer, wanneer sinjeur Luyter kwam voor de muziek.
Deze Luyter was een merkwaardig man, door Klinckert hoog geprezen. Hij
bediende het orgel in de Westerkerk en woonde daar nabij in de Hartenstraat. Hoewel
niet jong meer kon men geen opgewekter man bedenken, immer bereidwillig tot
luisteren, snedig in zijn antwoord, aangenaam in de manieren, ook zeer bekwaam,
want tot genoegen van mademoiselle, die met hem dweepte, speelde hij terstond de
nieuwste muziek van Rameau of Lully uit het geheugen. Klinckert, sterk tot de muziek
aangetrokken, bewees hem gaarne zijn voorkeur, weshalve hijzelf zijn zoon Adriaan
Luyter voor Hoogenboom in het pakhuis bracht ter lering in de handel. Weldra vernam
men uitnemende berichten van de ijver en het verstand door deze jongeman getoond
en hiermede was, volgens Klinckert, alweder gezorgd voor de toekomst. Voor Pieter
Montijn immers had hij lang de wens gekoesterd dat deze zich voor de
rechtsgeleerdheid zou bekwamen, maar, de pleegzoon klaarblijkelijk de handel
verkiezende, had hij ook hem bij Hoogenboom gedaan.
Met al deze woeligheden genoten de kinderen van de dartele levensvreugde, zodat
de ganse dag het huis weerschalde van hun uitbundigheid, de gangen of de trap, het
voorhuis of de zaal, te meer wegens de danswijsjes welke Luyter na zijn lessen voor
hun vermaak liet horen. Had men het nagevraagd, het zou misschien gebleken zijn
dat in deze stad die nieuwste wijzen voor het eerst
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in dit huis geklonken hadden, die gebloemde melodieën met hun krullen en slingers
van sierlijkheid. Wat is de muziek? placht Luyter te zeggen wanneer hij, van het
klavecimbel opstaande, op Klinckert toetrad, somtijds deze gedachte herhalend in
andere beeldspraak. Wat is de muziek anders dan een gelijkenis van ons leven?
Wijzelf maar de tonen voortgebracht door een vinger op de toetsen, tonen met een
schoon geluid en anders niet dan lucht, in lucht vergaande na minder dan een kwart
seconde.
Zulke muziek hoorde nu het huis iedere dag die van de hemel kwam, hetzij het
salet waar het oude klavecimbel, hetzij de zaal waar het grote aan het venster stond,
het nieuwe door Luyter zelf in Parijs besteld. Het was te betreuren dat, juist in de
jaren wanneer de bloem van het hart ontluikt, in de tussenpozen welke scherts en
lach scheidden van muziek, somtijds een stilte viel of, erger nog, een wangeluid werd
gehoord, een schrille stem van een der zusters. Menigmaal beschouwde Klinckert
zijn kleindochters met een bedrukt gelaat bij het horen van de tweedracht in bitse
taal. Zij waren met overeenkomst, maar ook met verschil geboren. In de groei hielden
zij elkander bij, zij bleven ook gelijkelijk welgevormd, maar Brigitta een blond
gekrulde en helder van aangezicht, Rebecca een sluikharige, de ogen bruinachtig,
het grote verschil in de mond openbaar, welke de ene welgekleurd en welgeschapen
had, de andere smal en bleek. De oudste trok ook meer ogen tot zich en dat wist zij
al eer zij een keursje droeg, het behaagziek kind, zij genoot ook voorkeur van degenen
die Klinckert bezochten en haar het eerst hun geschenkje gaven. Het voorkomen
evenwel, mochten er ook voorbeelden te noemen zijn dat het tweedracht tussen
vrouwen brengt, zelfs in hun jonge tijd, kon de oorzaak niet geweest zijn. Zij
kibbelden om nietigheden uit louter lust tot kibbelen, de ene verweet de andere de
ijdelheid omdat zij beiden de ijdelheid verfoeiden en beiden met een tikje ervan
waren aangeraakt, Brigit iets meer misschien, altijd blozend voor een kantje of een
nieuw satijntje.
Maar beiden hadden zij ook al vroeg de liefelijkheden, welke alleen de jeugd kent,
te verzwijgen, de geheimen welke de muur van de tuin, hetzij die aan de dwarsstraat,
hetzij die aan buurmanszijde onder de goudenregenboom, niet verraden zou. Misschien
had een bode er in het schemeruur een glimpje van ontwaard, maar juffrouw Cornelia
had al te veel aan het hoofd om
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haar met wissewasjes te verontrusten. Die appeltjes kregen een kleurtje eer de
grootvader erop bedacht was.
Met dat al, een weinig woeligheid en gekibbel meegeteld, begon het huis nu te
weten waar het toe diende en beleefde het een genoeglijke tijd.
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X
Een tegenstelling gelijk die, welke zich tussen de echtelieden Pieter Montijn en
Brigitta Serklaas ontplooide, had het huis nog niet gezien, en dat was vreemd want
het kende hen sedert zij in de kinderschoenen stonden, in hun spel en hun
vertrouwelijkheid. Het is mogelijk dat alleen de echtelijke staat zulk verschil
verwekken kon, wie ogen had niettemin had de beginselen eerder kunnen bespeuren
en Martinus Klinckert, die beter dan een ander hier tot oordeel was bevoegd, moet
blind geweest zijn voor de menselijke eigenaardigheden toen hij, het verzet tegen de
aandrang zijner kleindochter stakend, zijns ondanks berustte in het huwelijk. De
ondervinding had hem kunnen leren. Dat had zij, volgens zijn mening, ook gedaan,
maar ander beletsel dan haar jeugd, zij immers even jong als destijds haar moeder
voor het trouwen, had hij niet overwogen. Pieter overigens had bewezen een
standvastige, een vlijtige, een loffelijke jonge man te zijn, uiterst nauwkeurig in de
zaken, stipt in de religie, anders dan zijn uitgeweken oom Casper Serklaas, een
echtgenoot gelijk een vader voor zijn dochter wensen kon. Men zegt dat, voor het
duurzaam geluk, de man het hart der vrouw moet kunnen boeien. Er zijn echter harten
die zich laten boeien niet langer dan een lente en dan naar andere verzadiging haken.
Zij hebben de zede van de vlinder, heden de liefde of de moedervreugde, morgen de
klederen of de tooi, overmorgen het spel, het vermaak of anderszins, het beste
genietend van alle goede gaven, en bij al deze genietingen met ernst vervuld evenveel
als de mier van haar werk. Men mag het hun niet verwijten dat zij het uitgelezene
zoeken en al de rest verwerpen. Het ergste wat zulke harten vrezen is de verveling
en wanneer de man zijn bekoring heeft volbracht komt die vrees ze bedrukken. Zulk
een aard had Brigitta, haar poppenhuis, haar merklappen, haar sieraden en haar
halsdoekjes, overal rondgestrooid, konden het getuigen.
Daarbij toonde zich weldra een diepe kloof. Nadat Klinckert zijn kleindochter met
een aanzienlijke som gelds, bij zijn handel ingelegd, begiftigd had, streefde Pieter
ernaar die te vermeerde-
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ren, nimmer zonder noodzaak een stuiver uitgevend. Brigitta daarentegen was
onnadenkend in zaken het geld betreffende, tot zelfs Klinckert gewaarwerd dat zij
verspilde. De zuinigheid en de verkwisting haten elkander gelijk water en vuur en
twee mensen, met het een en het ander behept, zullen zich op den duur aan elkander
ergeren. Haar jeugd in acht nemende kon haar man het haar vergeven, hij slaagde er
in het eerst ook in met verstandige woorden haar bij de maat te houden, maar na de
geboorte van haar dochter Agneta nam haar eigenzinnigheid in de spilzucht toe en
daarmede de verkoeling jegens haar man. Welhaast de enige onderwerpen, waarvoor
zij voortaan de mond voor elkander openden, waren de rekeningen, tot binnen korte
tijd Pieter Montijn de enige was die sprak, want Brigitta zweeg voor hem nadat zij
eenmaal in heftigheid had gezegd dat zij haar eigen geld verspilde en verder deed
wat haar luim haar ingaf. Maar ook zijn terechtwijzing flauwde af, van lieverlede
beperkt tot verwijt binnensmonds of in de gedachte, tot het inzicht dat hij voor
dovemansoren sprak en wat baatte dat? Zijn plicht kende hij, die vervulde hij, van
de ochtend vroeg tot het avonduur, vaak nog later wanneer zulk werk als des
koopmans is het eiste, ten leste al zijn voldoening hierin vindend. Hij was een
diergenen die de vermeerdering zoeken om haarzelfs wil, een dier bescheiden personen
die het voordeel voor anderen vergaderen en te weinig worden aangezien.
Voorbijgaande bewoners waren allen in dit huis, maar van hem bleef er na zijn luttel
jaren geen herinnering.
Het huwelijksgeluk, dat men in schier elke woning te eniger tijd aanschouwen
kan, had hier ditmaal minder dan een jaar geduurd. Rebecca, de jongste kleindochter,
vertrok toen zij trouwde met Govert Trackaen en haar echtgenoot volgde naar een
nieuw verbouwd huis aan de Keizersgracht, zeer fraai, hoewel niet vergelijkbaar bij
dat waar zij geboren was. Ook deze Trackaen hield zich, gelijk zijn vader, aan de
handel in ijzerwaren en ook hij volgde de gewoonte zich met al zijn kracht op de
vermeerdering van goederen toe te leggen. Hoewel zij elkander voortaan zelden
ontmoetten werd de omgang der zusters vriendelijker.
Thans, zonder boze woorden in huis, begon de wispelturigheid Brigitta aan te
zetten tot velerlei verandering. Herhaaldelijk verdween de kindermeid en een nieuwe,
met nog fijner hals-
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doekje, nog bevalliger manieren, trad de kinderkamer binnen. Vervolgens was het
een kamenier die verscheen toen Brigitta niet langer de hulp bij haar kapsel ontberen
kon, noch het toezicht op haar klederkast, een aardig deerntje, van Den Haag
aanbevolen, dat al in het Zuiden had gediend en derhalve de Franse taal enigszins
machtig was, Sientje geheten, hoewel zij zich Josine noemde. Zij wekte afgunst bij
de andere boden met haar Brussels kant. De verandering hierna was die der voordeur,
welke, bij heugenis immer groen geweest, met bruine verf werd gedaan, zeer tegen
de raad des schilders, wiens ondervinding had geleerd dat het groen het zonlicht en
de dampen van de gracht beter kon weerstaan, hetgeen, althans het licht betreffende,
door een kunstschilder bestreden werd. In verscheiden gangen ook kreeg de stukadoor
te doen met proeven welke kleur het meest behaagde, tot hij order ontving ze met
hemelsblauw te overstrijken. In de zaal echter verbood haar grootvader een kleur op
de wanden aan te brengen. Dan kwam het dienstvolk aan de beurt. Godard, wiens
hoofd hier kaal geworden was, moest naar de snijder om twee stel nieuwe klederen,
het een donkerblauw met goud omboordsel, het ander waarvan de rok lichtblauw
was, eveneens met nestel en passement bewerkt, de broek wijnrood, gelijk de dracht
bij een der burgemeesters, en aldus aangedaan werd hem bevolen alleen bij bezoek
te dienen, terwijl voor het minder huiswerk twee andere knechts werden aangesteld.
Brigitta verlangde zelfs nog een vierde, maar dit verbood haar grootvader, die
gedurende al zijn jaren in zijn huis de eenvoud had gezien. Ook de boden kregen een
fijnere toerusting en sierlijker mutsen, hetgeen tot onenigheid met juffrouw Haddinx
voerde.
Inmiddels groeide het bezoek spoedig aan. Wouter Montijn, de neef uit Haarlem,
die een predikantszoon was, bracht nu deze dan gene vriend ter kennismaking. Wegens
zijn karakter, vermoedelijk ook wegens zijn lichtzinnige zeden, hield Pieter Montijn
hem in geringe achting, Brigitta echter ontving hem gaarne, met aandacht naar zijn
berichten luisterend, waarvan hij er meer wist te vertellen dan de courant, ook
menigerlei bijzonderheid aangaande de hedendaagse manieren buitenaf, in Brussel,
in Parijs, in Londen, waar hij vrienden had. Op vermakelijke wijs las hij hun brieven
voor. Een enkel maal was hij van zijn vrouw vergezeld. Deze mevrouw Montijn was
de eerste
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die Brigitta op de gedachte bracht dat haar staat het houden van paard en koets
vereiste, vermits het de bewoonster van dit huis niet paste in een slede uit te gaan.
Ook nieuwe vrienden uit Den Haag, uit Zeeland, uit Vlaanderen, die enige tijd in
Amsterdam vertoefden, vonden hier onthaal, een ridder Brack van Peureghem, een
ridder Winkelberg, en voor deze heren en hun vrouwen werden meer gastenkamers
ingericht.
Dikwerf wist Brigitta het huis een genoegelijk geluid te geven, hoewel, wanneer
het in de avond was, met alle kaarsen aangestoken, het klavecimbel spelend, waarvoor
door Luyter werd gezorgd met fluitist en violist, en de knechts met gebak en sorbet
op de been, te druk voor haar grootvader en haar man, die zich dan terugtrokken, de
een boven bij zijn boeken, de ander in het onderhuis bij zijn koopmanswerk. Ter
afwisseling voor haar gasten beraamde zij somtijds een tocht naar een der vriendinnen
aan de Vecht, de schuit gemakkelijk voor de deur aan de wal besteld, ofwel een tocht
in de stad wanneer er een merkwaardigheid te zien was, een terechtstelling op de
Dam, een vertoning in de schouwburg of, in de winter, het sinterklaasgewoel op het
Damrak.
Een dier heren was het, de ridder Brack, wiens aanzienlijke staat in Brigitta's geest
de eerzucht wekte. Vaak tuurde zij met bewondering op het geslachtswapen dat zijn
reiszak tooide, zo vaak dat het zijn aandacht trok en hij schertsenderwijs zijn spijt
betuigde dat hij haar zulk een sieraad niet schenken kon. Evenwel, volgens zijn
mening mocht het niet veel moeite kosten zich er een te verschaffen, door de overheid
gewettigd, mits men bereid was een geringe som te besteden voor de aankoop van
een heerlijkheid, en hij bood hoffelijk aan navraag te doen waar men er een
beschikbaar hield. Zij liet haar man hiervan onkundig, derhalve was het een verrassing
voor Pieter Montijn de brieven te ontvangen waarbij hem de rechten werden
overgedragen op de heerlijkheid Ossenhove, jacht- en visrecht inbegrepen. Het wapen
van dat dorp, een ossehoofd keel op veld argent, met helm en lambrekijn, verscheen
in huis op menig voorwerp aangebracht.
Ook de gedachte aan een tuinhuis, een koetshuis, een lustverblijf in haar brein
vond de oorsprong in Bracks woorden. Een enkele keer, aan de maaltijd, vermeldde
zij deze wensen, maar haar man berispte op verontwaardigde toon haar onbe-
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zonnenheid, het ongehoord noemend dat zij zich met waanzinnige ijdelheden inliet,
en haar grootvader sloeg er geen acht op.
Maar mettertijd, haar dochter Agneta toen reeds een kind van tien jaren zijnde,
dook een lichtender gedaante van de eerzucht op, een groter en fraaier huis. Hiervan
sprak zij slechts terloops louter omdat zij het spreken niet laten kon, echter wel
beseffend hoe die gedachte onthaald zou worden. Het is bekend dat wensen, welker
verwezenlijking men zich ontzeggen moet, mogen zij nog zo nietig zijn, in de
herinnering blijven sluimeren, toenemend in kracht tot zij bijgeval de geest geheel
beheersen en ten leste het leven zonder zin doen achten zonder die verwezenlijking.
Brigitta droomde ervan. Alleen met een meestermetselaar sprak zij erover, die haar
vele rollen met ontwerpen voorlegde. Ochtend en ochtend zat zij met hem in het
salet, wijziging of verbetering besprekende. Het eerst durfde zij, bedeesd nog, haar
wens voor haar grootvader aan te duiden, die de mond opende, de wenkbrauwen
optrok, te ontsteld voor spraak. Een ander maal roerde zij het onderwerp slechts quasi
schertsend aan in het bijzijn van haar man en Pieter Montijn smaalde met een lach.
Brigitta moest wachten, maar opgeven kon zij die wens niet. Soms scheen het of
hij haar voorgoed met rust had gelaten, maar soms, vooral op regenachtige, stille
dagen, herrees hij met vernieuwde onstuimigheid. Zij had reeds in heimelijkheid bij
Gabriël Hoogenboom nagevraagd omtrent de middelen, zo verbazingwekkend hoog,
dat hij het haar kortweg ontried, hetgeen onverstandig was. Nu deden zich, de ene
na de andere, onverwachts twee omstandigheden voor die haar begunstigden.
Zij was dertig jaren toen haar echtgenoot haar ontviel. Hoewel dit verlies haar
bedroefde, echter meer het moeder- dan het vrouwenhart, kon zij de rouw erover niet
lang dragen wegens de afkeer welke zij van zulke klederen had. Zodra haar kamenier
de sluier had weggeborgen stond haar die heimelijke wens weder voor de geest en
zij begreep dat thans wel een deel van de tegenstand gevallen was, maar de sterkste,
die haars grootvaders, bleef haar in de weg. En deze verdween even onverwacht.
Het was op een morgen van april, de jonge musjes tjilpend in de tuin, dat Josine
voor haar knielde waar zij in haar kapmantel zat en, het gelaat in het schort verborgen,
haar een bekentenis deed.
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Brigitta lachte slechts, maar zij wilde weten wie er medeaansprakelijk was en Josine
noemde Godard. Aan het middagmaal hoorde Klinckert van de vergissing. Hij schudde
het hoofd, hij vroeg of de vrouwen geen verstand hadden om te zien dat Godard geen
blaam kon treffen, een deugdzaam man, ver van alle oneerzaamheid. Brigitta,
harerzijds van Josines deugd rotsvast overtuigd, eiste dat Godard het huis zou verlaten,
tenzij hij zijn daad herstellen wilde. Die avond onderhield Klinckert de knecht in
zijn vertrek en, gelijk te verwachten was, wierp deze alle medeplichtigheid van zich
weg, verzekerend dat hij tot dergelijke daden niet in staat was, waarop zijn meester
hem geruststelde met zijn bescherming. Dit deelde Klinckert zijn kleindochter mede.
Tranen noch ongepaste woorden konden hem bewegen, maar, toen zij hem de dag
daarna haar besluit te kennen gaf dat zij met haar dochter het huis verlaten zou, liever
dan met een schelm onder één dak te wonen, gaf de oude man kalm ten antwoord,
dat het zover niet behoefde te komen. Reeds lang had hij overwogen de woeligheid
van dit huis, te veel voor een man van zeventig jaren, te ontvluchten. Alles had zijn
tijd, zeide hij. Hij bezat een woning boven zijn winkel op het Rokin. Zijn
beschermeling Andreas Serklaas zou hem volgen, juffrouw Haddinx en Godard
zouden in de gemakken met vertrouwde hand voorzien. En aldus verliet hij ten
tweeden male zijn geboortehuis.
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XI
Het was, behalve aan de kunst van een meester, aan de luim van een vrouw te danken
dat, op een dag van mei toen de schuttingen vielen, het woonhuis gelijk een paleis
in pracht verscheen uit de lentetooi aan de wal. In diezelfde dagen was het feest in
de stad voor de erfstadhouder en een ieder droeg oranje, ieder huis, iedere schuit had
de vlag wapperend uitgestoken. Wie langs de gracht liep kon menen dat hier een
nieuw huis verrezen stond, zo helder blonk de steen, slechts wie het van oudsher
kende begrijpend dat deze herboren schoonheid door de kunst hoger was gewrocht,
niet door de nieuwe maten of door de verscheidenheid gewijzigd. Het mocht wel
waar zijn hetgeen een befaamd bouwmeester eens gezegd heeft, dat namelijk het
inwendige zich aan de uitwendigheid vertoont, een woord dat ook de menselijke
gestalte geldt. Aan de buitenzijde immers bleek niets veranderd dan de kroon, de
daklijst, thans de schijn hebbende van een bredere maat wegens de balustrade, van
vier vazen voorzien, die daar opgesteld stond, terwijl te midden daarvan de opgaande
zijden van het frontispice een stompere hoek vormden dan voorheen en het omsloten
timpaan, versierd met het wapen van Ossenhove, zich had uitgerekt. Dit wapen mocht
de voorbijganger bevreemden, eerder passend bij een slachterij, maar hij zou erkend
hebben dat het ossehoofd, waarvan de hoorns uitgebreid lagen, breed uit de steen
gehouwen, een waarachtig teken was voor de wijdheid van de gevel. Aan de
achterzijde was meer veranderd. Twee vleugels staken eruit, in kleine rode steen
opgetrokken, ieder niet meer dan één venster breed. De tuin was verkort voor het
tuinhuis, verrezen aan het einde, hetwelk wegens het dak van afgeronde leien, de
schubben van een vis gelijkende, de naam van koepel verdiende.
Er is later van dit huis, weldra bij het volk De Ossekop geheten, gezegd dat het in
één nacht uit de stad Venetië, of wel uit Parijs, hierheen was gedragen en op de gracht
nedergezet. Echter, dit had men evenzeer kunnen zeggen van andere huizen, kort
daarna aldus verbouwd.
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De meeste verandering was inwendig geschied. Reeds bij het openen der voordeur,
thans weder groen geschilderd, trof de witheid van het voorhuis het oog, smetteloos
marmer de plavuizen van de vloer vervangen hebbende, de deuren geflankeerd van
gedraaide pilastertjes en dragende een boog vol bloemwerk, beide van dezelfde steen
even blank, gelijk trouwens alle gangen. Hier bleek de ruimte binnengekomen. In
het kleine en het grote kabinet, de eetzaal en de grote zaal, met donker hout
gelambrizeerd, waren de wanden bespannen met verguld Spaans leder, rijkelijk
gekleurd van bloemen en granaten, terwijl de saletten bespanningen hadden, het een
van karmozijn damast, het ander van rozerood fluweel. En alle vloeren waren belegd
met blokken, fraai tot figuren geschikt en helder in de was.
De oude Martinus Klinckert op het Rokin had, nu van Andreas Serklaas, dan van
een hoffelijke klant wel vernomen van de verandering aanzijn huis, maar hij had er
geen acht op geslagen, te zeer vervuld van peinzerij over zijn bijbel en zijn boeken,
zijn prenten en zijn kaarten. In de zomer echter deelde de participant, de jongere
Hoogenboom, hem het bedrag mede door hem aan mevrouw Montijn ter hand gesteld,
hetgeen, indien hij zich niet vergiste, de kosten van het ganse huis minder dan een
eeuw geleden besteed, verre overtrof. Dit dan, meende hij, verklaarde de reden
waarom de heer Trackaen, de grootvader van Rebecca's man op de Keizersgracht,
hem herhaaldelijk een brief had doen bezorgen met het verwijt dat hij de kleindochter
Brigitta voortrok. Er kon van voortrekking niet gesproken worden, want beide
kleindochters had hij gelijkelijk bedacht, maar de ene had de verkwistersaard van
Casper Serklaas geërfd, de andere had haar deel nog ongeschonden in de handel
gelegd. Derhalve besloot hij op de zondag na de kerk een grachtje om te lopen met
Andreas ten einde de verandering in ogenschouw te nemen.
Er hingen weder vlaggen uit en niemand wist de reden daarvan te zeggen, maar
het was zeer roerig in de stad, benden van het volk, vooral van Kattenburg gekomen,
zingend langs de grachten lopend, door belhamels aangevoerd, voor de huizen van
edelachtbaren dreigend en roepend om de vlag, zodat men om vredeswil genoodzaakt
was die uit te steken. Toen Klinckert naast een boom stond, de ogen naar boven
opgeslagen, greep hij Andreas bij de arm en hield hij de mond open van verbazing,
dan besteeg hij haastig de stoep en sloeg luid de klopper. Dit,
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zeide hij, was geen huis voor een Klinckert. Toen hij herhaaldelijk geklopt had zonder
gehoor te krijgen, trad de knecht uit het naaste huis, bewoond door een jongere Breul,
gezonden door mevrouw, die hem in het spiegeltje had gezien, en hij vernam dat
mevrouw Montijn zich met de boden op haar landverblijf te Maarsen bevond. Hij
had de sleutel van het onderhuis in de hand zodat Klinckert binnen kon treden, maar
deze verkoos een ander maal te komen. Huiswaarts kerende merkte hij op dat de
tijden veranderen en meer weelde verlangden dan in zijn jeugd, maar zijn kleindochter
had gelijk, voegde hij erbij, want het was beter een fraai huis na te laten dan schatten
gelds, en verder zweeg hij in gedachten. Alleen op de Botermarkt, waar hij stilstond
voor een nieuw eethuis In De Kippenhoek, De Haan uithangende, zeide hij nog dat
men ook hier vernieuwd had, waar volgens zijn zeggen de waard door zijn
overgrootvader nog verwant was.
De zondag daarna, van Andreas vergezeld, scheepte hij zich in met de ochtendschuit
ten einde zijn kleindochter te bezoeken. Ook dit landelijk huis, hoewel binnen een
hof van slechts enkele roeden gelegen, scheen hem te weids voor Brigitta en een enig
kind. Zij had de liefhebberij voor het bouwen in het hoofd, door geen bergen goud
te genezen. De tuin, blinkend van de lovers, voorzien van verscheiden vindingen
welke te lande behoren, beelden, grotten, springfonteinen, spiegels en een zonnewijzer,
tussen de bloemen geplaatst, de palmen net geschoren, behaagden hem buitengemeen,
zo zeer dat hij aanbood de kosten te dragen. Brigitta en haar dochter, verheugd hem
te ontvangen, toonden hem alles, tot het kleinste toe, hetgeen weder zijn
opgetogenheid verwekte. Hij vroeg geen rekenschap van de verandering aan zijn
huis. In de namiddag, in het prieel gezeten, waar men over het kabbelend water met
de schuitjes zag, sommige vol heren die zich met muziek vermaakten, over het
wolkenrijk landschap met grazend vee, had hij te bedenken hoe hij, indien hij Brigitta
de voor zijn huis gemaakte kosten vrijschold, gelijk hij gaarne deed, het de andere
kleindochter toekomend deel even groot kon meten. Hieromtrent moest hij zich met
Hoogenboom verstaan. In de schemer, bij de maan die opkwam, reed hij door de
nevels van de zomeravond met zijn pleegzoon in de sjees terug.
De onenigheden met de heer Trackaen, een bemoeiziek man
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die zich al te zeer inliet met zaken welke hem niet betroffen, hielden de ganse zomer
aan, maar werden door Klinckerts goedaardige manieren bijgelegd. Hiertoe droeg
de vriendschap tussen CatharinaTrackaen en Agneta bij, welke gedurig toenam.
Agneta, een weinig ouder dan Catharina, had een zachtzinnige aard en, eenzaam in
het grote huis, werd zij vrolijk door de bezoeken van haar nichtje dat, harerzijds,
bewonderend luisterde naar haar spel aan het klavecimbel. Zij zaten somtijds een
middag lang in de zaal. Martinus Klinckert kwam er nu vaker binnen en toefde er,
de genegenheid tussen die twee gadeslaande, anders dan hij weleer van hun moeders
had gezien.
En, gezeten aan het open venster waar niets te horen was dan het tjilpen van de
mussen, een gerucht uit de keuken of het lachend fluisteren van de meisjes, dwaalde
zijn geest in herinnering aan de oude tijd. Hier had hijzelf als kind gespeeld. Hier in
deze zelfde zaal had hij met zijn vrouw Debora gezeten en zijn dochter Naomi op
zijn knie. De knekels in een kist gesloten lagen in de kerk onder een steen, maar het
duurzaam verleden, dat de knekels van het hart bevat, lag in deze zaal bewaard. Het
kan zijn dat zulke gedachten hem allengs meer en meer naar deze plaats trokken,
waarvan hij laat in het leven de rechte dierbaarheid verstond. Somtijds bestelde hij
Stevens de metselaar om hem iets betreffende het metselwerk te vragen, maar hij
hield hem langer dan nodig was. En toen in de winter zijn kleindochter Brigitta door
een onbedwingelijke hoest op het bed gehouden werd, kwam hij vaker, gelijk hij
zeide tot gezelschap van Agneta, en hij bleef tot na het avondbrood Andreas hem
kwam halen. Dikwerf echter was het integendeel Agneta die hem gezelschap hield,
al sprak zij hem weinig toe en liet hem ongemoeid, slechts onder het spelen van haar
oefeningen bijwijlen een oog op hem slaande, waar hij voor het vuur zat.
Het bleef wegens de ziekte van Brigitta stil in huis, al trad er bij tijden een
verbetering in die haar vergunde zich gedurende een korte poos beneden op te houden.
Bezoek van gasten, en dan slechts van de verwanten Montijn of de naaste vrienden,
klopte zelden aan de deur, de boden deden het werk zonder haastigheid, de koetsier
en de palfrenier reden met de koets ledig uit alleenlijk opdat de paarden niet zouden
verluieren. Omtrent het einde van de winter besloot Martinus Klinckert hier zijn
intrek weder te nemen te zamen met juffrouw Haddinx, die,
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al kwam zij op jaren, door haar goede ondervinding ten huize het bestier kon voeren.
Menigmaal zat haar grootvader bij Brigitta in haar alkoof, haar voorlezende uit
de bijbel. Wanneer hij van zijn boekenwinkel terugkeerde en de trap opklom om
naar haar nacht te vragen, bracht hij meestal in de hand een pakje koek of suikerwerk,
voor Agneta een flesje reukwerk of andere snuisterij. In de namiddag begeleidde hij
Agneta, hetzij alleen, hetzij met andere meisjes, door de stad, nu langs het IJ dan
langs de Buitensingel, en bij strenge vorst, het ijs voldoende sterk zijnde, reed hij
met haar in de arreslede op de Amstel. Een ander maal, toen de prins de stad bezocht,
maakten zij een rondgang langs de grachten en door haar onbekende straten en
markten om de illuminatie te aanschouwen, de vuurwerken welke op verscheiden
plaatsen ontstoken werden. Die avond keerde hij zo vermoeid terug dat juffrouw
Haddinx hem de onvoorzichtigheid verweet.
Een jaar daarna echter was Agneta een volwassen dochter geworden. Er kwam
een juffrouw in huis voor haar gezelschap, welke haar behoeden kon beter dan een
oude man. Het klavecimbel liet weder vrolijke wijzen horen wanneer, op vastgestelde
dagen, enige jonge juffrouwen door de dansmeester in de bevallige manieren
onderwezen werden. En wanneer Martinus Klinckert zich niet, gelijk nu de regel
was geworden, naar het Rokin begaf om de bezigheid met Andreas te delen, verdiepte
hij zich in de boeken welke hem hier omringden, boven in zijn vertrek waar hij op
de toppen der bomen zag.
Ook thans nog, in zijn ouderdom, hield de tijd geen tred met zijn gedachten. Op
een dag, toen Agneta haar zeventiende verjaardag naderde, liet Brigitta hem in haar
slaapvertrek verzoeken en verraste zij hem, in haar kamermantel op de ruststoel
liggende, met het besluit dat er tot een huwelijk was besloten met wijlen haar mans
neef Rutger Montijn. Het kwam Klinckert vreemd voor dat hij in deze verrassing
een smaakje van teleurstelling proefde, maar hij wist niet of het alleen haar tedere
leeftijd was, waarin hij de reden van de onvoldaanheid vond. Agneta was een stil
kind, in wiens ogen hij somtijds de blik van haar grootmoeder herkende. De derde
zou zij zijn die hij, om zo te spreken, met de kinderschoen in het huwelijk zag treden.
In de zomer vierde het huis de bruiloft. In september van dat jaar werd Brigitta
naar het graf gedragen. Toen Martinus
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Klinckert, van de kerk teruggekeerd, met Andreas alleen zat in de zaal, maakte hij,
uit zijn gemijmer in het kaarslicht starend, de opmerking dat de jeugd te snel verging,
maar dat men de maat des levens niet te lang mocht wensen indien men de
eenzaamheid niet wilde kennen, en dat het huis daarvan zou kunnen spreken.
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XII
De wonderen, de wandaden, de omwentelingen, de gebeurtenissen die maat en lijst
te buiten springen, komen in de huizen van Holland zelden voor, de lotgevallen van
geboorte, trouwen en overlijden, natuurlijk aan het mensenleven, worden in het een
zowel als in het ander ondervonden, in dit iets meer, in dat misschien iets minder,
en evenzo met de deugden en de gebreken. Wat het een gezien had, dat had het ander
gezien, hetzij in nooddruft, hetzij in praal. Wel echter was er verschil te bespeuren
in de wijze waarop het leven er werd doorgebracht en die was somtijds afhankelijk
van de fortuin. In het huis op de Herengracht had zij van de aanvang de gewoonte
op haar vilten zolen, ongevraagd, binnen te treden, terwijl zij in de horlogemakerij
de IJ delheid dag in dag uit aanmoediging door de vlijt verwachtte en dan met schaars
gevulde handen kwam. De vlijt was hier de goede regel, gelijk het in de talloze huizen
van nering of ambacht van oudsher was geweest, het werk gestadig, niet anders dan
Marcus het van zijn vader Franciscus had gezien, Maarten het weder van zijn vader
Marcus zag. De ledigheid vond er geen plaats, want ook de ogenblikken, dat het
werk mocht liggen, waren steeds gevuld met het vermaak dat zich bij deze mensen,
van vader op zoon, de woning had gekozen, de muziek.
Na het verscheiden van zijn achterneef Franciscus was Martinus Klinckert, wegens
de traagheid van de ouderdom, allengs minder in de Sint-Jorisstraat gekomen, ten
leste alleen voor nieuwjaarsbezoek, voor de complimenten van Pasen, Pinksteren en
Kerstmis, gelijk ook Marcus Klinckert hem bij die gelegenheden met zijn vrouw
bezocht. De jongeren derhalve, de zoons Maarten en de andere van het nieuw geslacht
in de leeftijd van zijn kleindochter, kende hij weinig en wanneer hij op een dier
feestdagen op bezoek zat, was de woonkamer van verwanten zo overvol dat hij ze
niet van elkander onderscheidde en zich vergiste in hun namen, te verontschuldigen
voor een man van zijn jaren die al zo velen voorbij had zien gaan. Het aantal
betreffende was er ook immer verschil geweest tussen de tak, waaraan hij
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ontsproten was, en die van de andere Klinckert, steeds rijkelijk gezegend.
Zo ook hadden de broeders en zusters van Marcus zich talrijk over de stad
verspreid, ivoordraaier, koperslager, brillenslijper, op Rozengracht, Elandsgracht of
in Noorderbos, ook deze weder, het gezegde waarmakend van soort zoekt soort,
aangesloten bij gezinnen waar talrijke nakomelingschap de regel was. Hijzelf had,
toen zijn zoon Maarten, bestemd hem in het ambacht op te volgen, getrouwd was
met Maria Bliek, het kleine huis De Vlijt gehuurd, gelegen aan de overzijde, voor
zijn zoon Jacob de zilversmid, terwijl de derde zoon zich op het Spiegelpleintje bij
zijn broeder gevestigd had. En nog bleek het huis bijkans te klein, want het gezin
van Maarten was al met vier zoontjes en zes dochtertjes vermeerderd, alle voorspoedig
in de groei, bruin of blauw van oog, rood van wang. Mochten de stenen van de vloer
beneden tonen hoevele voeten er bij het leven der voorgaanden over hadden gelopen,
de houten vloeren boven en de trap, reeds eerder met stukken hier en stukken daar
ingezet, sleten ook heden nog zo zeer dat Maarten zich gereedschap had aangeschaft
om zelf de vernieuwingen te bezorgen. En evenwel moest opperman of loodgieter
herhaaldelijk komen, omdat de kinderen immers wilden spelen en bij het spel nu een
muur beschadigd werd, dan de dakgoot wanneer bijgeval de jongens er een vlieger
zochten.
Het was merkwaardig dat het huis al dit herstel met eer verdroeg, er een lachend,
helder aangezicht bij behoudend. Er is verschil tussen hetgeen de eigen hand en
hetgeen die van boden doet. Cornelia Klinckert had, nu haar zoons en dochters op
eigen benen liepen, ter vervanging der moederzorgen, twee liefhebberijen bewaard,
de ene voor de ordelijkheid, opdat het huis zich door de week gelijk op de zondag
mocht vertonen, de andere voor de gezondheid der kleinkinderen. Bij de eerste werd
zij al in de vroegte bijgestaan door haar schoondochter Maria, aan wier handen men
kon zien hoe gaarne zij zich afgaf met wateremmers en glazenspuit, zodanig dat de
deurposten blonken als nieuw en er zelfs op bank en luifel zelden straatstof te
ontdekken was. In de andere kon grootmoeder Cornelia geen hulp verdragen, behalve
van een of twee der kleine meisjes wanneer zij naar vis- of groenmarkt ging. De
morgengort smaakte altijd eender, voor de middagpot echter bedacht zij steeds een
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schakering welke de eetlust zodanig prikkelde dat een ieder, groot en klein, zonder
missen twee keer zijn bord ophield. Dat gaf haar bij het vouwen der handen de dank
op het aangezicht voor de eerlijk doorgebrachte dag.
Van de dageraad was een ieder in zijn bezigheid, ook de jongens al vroegtijdig
aankomende in de leer, ook de kleine meisjes in hun naaiwerk, bovenal Marcus en
zijn zoon Maarten, stil in de winkel, waar echter de klokken tikten en sloegen, te
horen tot op de vliering toe, het geluid dat toonde hoe de dag in rusteloze vlijt verging.
In dit huis, door de spaarzaamheid verworven, was het zaadje, er door de eerste
Klinckert gelegd, voorspoedig toegenomen, de een na de ander aanzettend te leren
van het voorbeeld, en ieder jong brein dat er tot wasdom was gekomen bleef vervuld
van werkzame gedachten.
Eén was er, de uitzondering, die gedurig ontevredenheid en hoofdschudden
verwekte, Maartens oudste zoon Adrianus. De grootvader Marcus had bij heugenis
van een luiaard in het nest nooit gehoord, zelfs van een trage of een zorgeloze niet,
en deze jongen deed niets dan de dag versuffen of verdromen, voor zich turende alsof
hij iets onzienlijks in de ruimte zag, daarbij frommelend aan zijn oor, zo veel dat het
groter dan het ander was geworden. Derhalve was het beurtelings de vader en de
grootvader die hem maande op het werk te letten, en zo veel vermaan, zo veel
aansporing tot ijver had men hier nooit beleefd, waar iedere jongen van kleins af de
aandacht had voor schroefjes en tangetjes. Maar zodra de eerste klank van twaalf
van de Regulierstoren viel en hij opsprong van zijn kruk was Adrianus een andere
jongen, terstond lachend of neuriënd, en nog voor het middageten op de tafel stond
hoorde men hem op de vliering oefenen op zijn fluiten, meestal op de lange, welke
hij van de oude oom Martinus gekregen had. En wanneer hij na herhaald roepen
beneden kwam, de haren verward, de ogen blinkend, had de fluit hem in die enkele
minuten evenveel eetlust gegeven als zijn jongere broeders het werk van uren.
Nochtans, gelijk de grootvader zeide, het vermaak was een goed tijdverdrijf, vooral
de edele muziek, indien het ter ontspanning werd bedreven, niet of het een levensdoel
ware, en alleen wegens zijn jeugd zonder nadenkendheid kon men Adrianus die
domheid verontschuldigen.
Zo was het van het ene in het andere seizoen met hem gegaan
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en eer hij vijftien jaar was had hij meer bekwaamheid met de fluit bereikt dan met
zijn werk. Nu was het voor ieder der Klinckerts van dit huis, behalve voor de
grootmoeder die haar vertier vond in de keuken, de gewoonte de ontspanning te
zoeken met de muziek en een ieder had ook door de oefening op zijn instrument
voldoende vaardigheid verworven om op zijn beurt een stukje te laten horen. Zo
bespeelde Maarten zelfde dwarsfluit, van wie Adrianus ook geleerd had, zijn broeder
Jacob, die tegenover woonde, de klarinet en diens vrouw Berendina het klavecimbel,
terwijl oom Jonas, de ivoordraaier op het Spiegel-pleintje, gelijk een meester de
klarinet kon blazen en tante Fransje, bij hem inwonend, zeer bekwaam was met de
kleine harp. Een van Maartens jongere broeders, de koperslager op de Rozengracht,
speelde al sinds jaren op de violoncello, welke hij dikwerf hierheen droeg. Het
wonderlijkst instrument echter bezat Maria, Maartens vrouw. Zij was uit Zierikzee,
gekomen met haar vader die in deze stad een kleine stokerij gevestigd had. Wanneer
zij sprak klonken er tonen zo zacht als van de tortel en wanneer zij riep was het met
een buiging in de stem zo vleiend dat de dreumes Willemijntje geen antwoord gaf
enkel om die roep nogmaals te horen. Maar, de mond open voor een lied, scheen het
of de fluwelen mantel plotseling viel en het geluid van haar keel en boezem,
onbelemmerd, helder en hoog kon stijgen, steeds klanken vindend die verrasten. Zij
kende een menigte van aardige liederen, welke zij voorheen van verscheiden personen
had geleerd, sommige uit een Antwerps boekje, waarvan zij nog enige bladzijden
bewaarde.
Het was in de zomer, toen Adrianus de gedachte kreeg om te zamen muziek te
maken, dat op een zondag Martinus Klinckert kwam en sommigen op de bank aan
de deur gezeten vond. Horende van de inval, die de jongen had gehad, herinnerde
hij zich dat zijn boekhouder Luyter een zoon had die, ongeschikt voor de koophandel
zijnde, zich voor de muziek bekwaamd had, gelijk trouwens zijn grootvader organist
aan de Westerkerk was geweest, en hij gaf de raad met die jonge man te overleggen.
En zo geviel het dat Adrianus kennis kreeg aan Hendricus Luyter, met wie hij spoedig
in aanhankelijke vriendschap verbonden was.
Deze Hendricus, hoewel zijn geest geheel bevangen van de muziek, had zich
onlangs, om zijn vader niet verder te bedroe
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ven, aan zijn wens onderworpen en het werk op het kantoor weder opgevat, de
avondtijd evenwel voor zijn liefhebberij behouden. Maarten Klinckert achtte het
raadzaam dit voorbeeld te volgen en trof derhalve met zijn zoon de regeling dat ook
hij voortaan de uren van de dag stipt aan de toekomstige broodwinning zou wijden,
die van de avond aan het genoegen.
De twee jonge vrienden deden het met het vuur der jeugd, Hendricus, terdege
onderwezen, daarbij de ander voorgaande. Hij was het die de nieuwe stukken bracht,
die de wijze aangaf waarop zij gespeeld behoorden te worden, de Italiaanse woorden
daarbij verklarend. Menigmaal nodigde hij ook de ouders Maarten en Maria Klinckert
op een concert, hetzij in de manege of een andere zaal, van befaamde spelers, hetzij
van muziek-minnaars ten huize zijner vrienden. Hij bezorgde de schriften welke zij
nodig hadden om zich te oefenen in de nieuwe stukken, hij was het die al de
oefeningen leidde en, wanneer er een bespeler van een grote viool ontbrak, wist hij
die terstond te vinden. Onder de drang dier jongelieden werd er in de Sint-Jorisstraat
meer muziek gemaakt dan voorheen, sommigen door hun geestdrift aangestoken,
anderen komend om in te vallen. Al binnen twee jaren speelde men er op vastgestelde
avonden, in partijen van drie, van vier, soms wel van vijf, want ook andere verwanten
namen eraan deel, zeldzame stukken van Haydn of van Italiaanse meesters. En ook
overdag werd er geoefend, een klavecimbel immers voor Berendina ter begeleiding
van Maria's zang in het huis aan de overkant niet beschikbaar zijnde. Zo veel werd
er geoefend dat de kleine meisjes, bij hun spel met de bikkels op de binnenplaats,
hun rijmpje zongen op de wijze van een hymne door Händel gedicht.
Martinus Klinckert zat hier gaarne de lange avonden, verzonken in de maatrijke
klanken van violen, fluit of klavecimbel. Wanneer de deur achter hem werd toegedaan
besefte hij dat de geest van dit huis te horen en te ruiken was, een geruste adem, een
bloemegeur. En huiswaarts kerende mijmerde hij over heden en verleden. Welk huis
had het beste gezien, dit waar, behalve de wederwaardigheden voor iedere mens,
alleen de vlijt en de poëzie waren binnengetreden, of dat, waar de fortuin kwistig
had gestrooid over onenigheden en tegenspoed? En wat had hij, in de tachtig jaren
van zijn leven, daarbij gedaan ? Mochten dezen
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ginds gewoond hebben, genen hier, het was de vraag wat het verschil geweest zou
zijn.
Maar, door het donkere onderhuis binnengekomen en juffrouw Cornelia Haddinx
vindend, de oude vrouw, die hem wachtte bij het koffielichtje, liet hij de bespiegeling
varen bij de berisping wederzijds voor het late uur.
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XIII
Wat er gedurende Martinus Klinkerts laatste levensjaren in zijn huis gebeurde, meer
nog dan in andere waar hij kwam, scheen hem in een nevel weg te schuilen, met
schimmen die bewogen, met fluisterende stemmen en geluiden gedempt, in sordino,
gelijk de muzikanten zeggen. Het waren merendeels geluiden die hem hinderden,
van onenigheid, verwijt en twist, maar deze verstond hij niet volkomen, misschien
wegens de verzwakking zijner zinnen, misschien ook omdat iets hem verborgen werd
gehouden. Alleen juffrouw Haddinx trachtte hem somwijlen iets uit te leggen, maar
zij deed het steeds met sussende stem, alsof zij vergoelijken wilde of hem sparen.
Zij had nu haar kamer boven, tegenover de zijne, en vaak des nachts terwijl hij
wakker lag en in donker staarde, hoorde hij een geluid in de gang, van een deur die
geopend werd, voeten die slopen. En er haar van verdenkend dat zij spiedde of er
nog licht scheen aan de dorpel van zijn kamerdeur, liet hij het begaan. Maar andere
keren docht hem het geluid beneden te zijn, een licht kraken, een schuifelen of slepend
ritselen. Tot tweemaal toe had hij, toen hij in het onderhuis een boek had laten liggen
en het was gaan halen, op de gang beneden Rutger Montijn ontwaard, in zijn
kamerjapon, met de kandelaar in de hand, gebukt voor een sleutelgat. Derhalve
meende hij wel dat die het weer kon zijn. Hij had ook vernomen dat de man onrustig
sliep en muizenissen in het hoofd had over de ziekte van Agneta. Dit was de verklaring
welke de juffrouw gaf van het sluipen door het huis, maar hij had hem van
nieuwsgierigheid beticht en daar was reden te over voor geweest, want hij had Montijn
ook in zijn kamer ontmoet staande voor zijn secretaire, met papieren in de hand. Dat
hij nieuwsgierig was, vooral naar papieren welke Klinckert van de Keizersgracht
ontving, naar de rekeningen en zaken van zijn handel, wist hij zeker genoeg om meer
dan eens Montijn dienaangaande te berispen, hoewel hij het enigermate door de
vingers zag wegens zijn verzwakt gehoor. Doof was hij niet, maar hij hield steeds
de hand aan het oor, zodat men luid
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voor hem spreken moest, en het was Klinckert bekend dat hardhorenden achterdochtig
kunnen worden, te meer indien zij zich evenmin op het gezicht kunnen verlaten,
gelijk Montijn, die de laatste jaren ook van bijziendheid was gehinderd en het niet
weten wilde.
Klinckert had hem nimmer een goede gezindheid toegedragen, redeloos naar hij
dacht, want zijn gebreken had hij eerst van lieverlede ontdekt. Zelfs zijn voorkomen
stond hem tegen, hij meende dat hij het door zijn bril scherper dan anderen waarnam,
met de roodachtige stoppeltjes aan de kin en uitstekend van de pruik, de fletse ogen
die aan vochtigheid deden denken. Hij besefte dat hij dit zijn onbillijkheid mocht
verwijten, immers onder een onaantrekkelijk voorkomen kon een braaf hart schuilen,
gelijk dat van zijn beminde pleegzoon Andreas Serklaas bewees, en hoevelen
bovendien liepen er met een afstotelijk aangezicht op aarde rond waar niemand zich
aan ergerde ?
Maar Rutger Montijn bezat een ondeugd welke hij met dit aangezicht
vereenzelvigde en verfoeide, de hebzucht in de verachtelijke graad van schraapzucht.
Al in de aanvang hadden zij erover gestreden wanneer Klinckert hem ried de
zuinigheid niet te ver te drijven, Agneta immers genoeg geërfd hebbende om de
kosten van het huis te dragen ook zonder Montijns middelen, en hij, Klinckert, steeds
bereid bij te staan. Montijn echter hield stijfhoofdig vol dat iedere stuiver, welke de
herkomst ook, eenmaal het huis uitgaande, een verlies beduidde. Hierop vestigde hij
zijn recht de oude man zelf rekenschap te vragen, aangezien toch zijn vermogen in
de toekomst ten halve aan Agneta toeviel.
Deze driestheid, al voortijdig met de doodsklok klepelend, had hem zo fel gegriefd
dat zij hem, wanneer hij eraan dacht, nog het bloed naar het hoofd joeg. Zijn hand,
nimmer aan het geld gehecht, werd vrijgeviger dan zij geweest was. Hij kreeg
liefhebberijen in de gedachte welke zelfs zulke getrouwen als Hoogenboom, juffrouw
Haddinx en de neef in de Sint-Jorisstraat voor grillen van de ouderdom hielden. Het
koetshuis, sedert Brigitta's overlijden onbewoond, werd weder door koetsier en
palfrenier betrokken, hij kocht een nieuwe koets welke hij door de bekwaamste
schilder in de stad deed versieren en daarmede reed hij uit, naar zijn winkel op het
Rokin, op de zondag naar de Watergraafsmeer met de kinderen van de horlogemaker.
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De ergernis werd hem nog vermeerderd door de onenigheden tussen Montijn en de
Keizersgracht, waarbij hij betrokken werd. Aangezien zij zaken betroffen waarvan
hij niet anders begreep dan de toekomstige beschikking over zijn huis, weigerde hij
zich die te doen verklaren. Zijn kleindochter Rebecca Trackaen had een enige dochter,
gehuwd met Hendrik Breul, die een kleinzoon was van zijn voormalige buurman en
vriend, en deze lieden wensten een overeenkomst, door de notaris beschreven, met
Rutger Montijn. Ter wille van Agneta, steeds bedlegerig en gedurig achteruitgaande,
en van haar kleine dochter, zowel als van de Breuls en de hunne, betuigde hij
herhaaldelijk zijn bereidwilligheid tot onderhandeling mits Montijn er niet aan zou
deelnemen, en voor alle consideratie van de notaris omtrent de onredelijkheid van
die voorwaarde hield hij slechts de hand op, zeggend dat hij er niet van horen wilde.
De stekelige woorden tussen hem en Montijn braken dagelijks uit. Zelfs voor het
bed, waar de kranke naar buiten lag te staren of naar haar kind, spelend aan de tafel,
kon Montijn het niet laten die zaken aan te roeren, waarop de oude man, zonder
antwoord opstaande, slechts Agneta over het hoofd streek en de kamer verliet.
Martinus Klinckert ging vroeger naar zijn winkel dan hij placht te doen en kwam
later thuis ten einde zich aan de onaangenaamheden te onttrekken. Van juffrouw
Haddinx nochtans vernam hij omtrent de bezoeken welke er geweest waren, op het
uur van het middagmaal hoorde hij het grommelen van Montijn door de gangen,
zodat in zijn gedachten het huis steeds verontrust werd van twistende gestalten rondom
een kranke die in eenzaamheid verkwijnde. Het zorgelijk gemijmer was hem aan te
zien. De juffrouw drong er ook meer dan eens op aan dat hij zich ter wille der
gezondheid weder op het Rokin zou vestigen. Dit echter weigerde hij, kortaf zeggend
dat hier zijn huis was.
Naar zijn overtuiging was het niet de gezondheid welke onder die ergernissen
leed, want de eetlust bleef onveranderd in juiste maat, hij ging vast ter been, de geest
hield zich recht en de belangstelling voor de nodigheden van het huis, waar
timmerman of metselaar bij te doen had, nam zelfs toe. Maar over de lotgevallen der
mensen, hun krakeel, hun winstbejag, hun leed en hun lachen, viel in de loop der
dagen de nevel dichter, met stemgeluiden warrig en verwijderend, en hij begreep er
minder van. Hij sprak ook weinig.
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In de avond zat hij voor zijn bijbel, meer mijmerend dan lezend. Naast een tafeltje
bij het vuur, de voeten op de stoof, hield juffrouw Haddinx met haar breiwerk hem
gezelschap, ook zij meest in gedachten, soms luisterend naar de wind in de takken
of naar de klepperman, alleen sprekend wanneer, voor het te ruste gaan, het woord
tot haar gericht werd. Dat was gewoonlijk over de stichting, welke hij te harer
gedachtenis liet bouwen. Eens voor al had zij gezegd dat zij geen andere woning
verlangde dan waar zij hem, met de geringe kracht welke haar overig was, nog dienen
kon, en slechts indien het beschikt mocht zijn dat zij hem overleefde, zou zij
genoodzaakt zijn de weldaad te aanvaarden. Dan toonde hij haar de tekeningen van
de metselaar, zacht sprekend over de inrichting. Dit waren de rustigste ogenblikken
in het huis, alleen bijgeval een deur beneden te horen.
Twee keren nog, de ene kort na de andere, zag hij hier een begrafenis besteld. De
eerste was voor zijn achterkleindochter Agneta, die op jeugdige leeftijd overleed,
een kind van zeven jaren achterlatende. Martinus Klinckert volgde de stoet naar de
kerk, te voet geheel de weg langs de grachten, zonder weemoed in het hart ondanks
de tederheid welke zij elkander hadden toegedragen. Sedert lang was hij verzekerd
van alle vergankelijkheid. De tweede keer kreeg hij een schok, echter door de
chirurgijn toegeschreven aan het ongestuime weder dat terzelfder tijd boven de stad
woedde. Het was op een avond van september, zo warm dat het raam tot laat open
was gebleven. Het lichtte wel, maar regen viel er niet. Het was voor het te ruste gaan,
hij had de juffrouw goedenacht gewenst. En tegelijkertijd dat zij de deur opende brak
er een donder zo hevig dat zij het voor inslag hielden, de pannen van het dak
verbrijzelend, daarna hoorden zij beneden aan de trap een bode die riep. Juffrouw
Haddinx, zo snel mogelijk de trap afgaande, vond daar Rutger Montijn op de vloer,
van veel bloed omringd. De chirurgijn, haastig ontboden, verklaarde dat de man bij
de val de schedel had gebroken. Ook hem volgde Klinckert naar de kerk.
Het was thans een eenzaam huis voor een zeer oud man en een kleine dochter
onder de hoede van een oude vrouw. De gebeurtenissen des dagelijksen levens gingen
met een gedempt geluid voorbij.
Voortaan vertoefde Klinckert weder bij voorkeur in de zaal en het verbaasde hem,
wanneer hij er binnentrad, dat alles hem
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met een nieuw aanschijn voorkwam, de grote portretten zijner voorouders aan de
wand, die hem toelachten en hem met de ogen schenen te volgen, het glimmend
aardewerk in de rekken. Vaak nam hij een der kleine stukken uit de porseleinkast
om het, bij het raam gezeten, door het vergrotingsglas op zijn gemak te beschouwen.
Met een zucht zette hij het weer weg, fraai kinderspel waar hij veel van zijn tijd mede
had doorgebracht. De enigen die binnenkwamen waren juffrouw Haddinx, die vroeg
of hij iets verlangde, een vreemde juffrouw, die zonder spreken weder de deur uitging,
en de jonge dochter Magdalena, meest in het licht gekleed en lachend met een hoge
stem, een vrolijk kind, al sprak zij weinig. Maar anders was het rustig bij het tikken
van de klok.
Toen deed zich een verrassing voor en dat was het onvoorziene huwelijk van zijn
pleegzoon. Andreas Serklaas had tot over zijn veertigste jaar rustig geleefd, geregeld
in plichten en gewoonten, een achtbaar boekverkoper. Vermoedelijk was de
eenzaamheid, sedert Klinckert en juffrouw Haddinx de woning aan het Rokin verlaten
hadden, hem gaan drukken. De juffrouw meende echter dat hij een betere keuze had
mogen doen, want de deerne, welke hij presenteerde, was een der boden geweest bij
haar afwezigheid door hemzelf aangenomen, een bode bovendien wier manieren zij
ruw en vrijpostig noemde, ook zonderling. De verrassing echter voor de oude man
was haar naam Maria Klinckert. Haar daaromtrent ondervragende vernam hij dat zij
niet anders wist dan dat haar vader, die op de Palmgracht zoutevis verkocht, Servaas
Klinckert heette en dat zij vele verwanten had. De juffrouw had ongelijk, meende
hij, wat haar manieren betrof, want mochten die verschillen van hetgeen men gewoon
was, ze waren oprecht en gemoedelijk. De wijze waarop zij haar glas ophief en het
ledigde tot de laatste droppel, hem gezondheid wensende en hem familiaar haar oudje
noemende, was hem recht naar het hart gegaan. Haar knapheid achtte hij ook hoog
te prijzen. Zij was een echte Klinckert, althans gelijk hij die wenste, goed voor ieder
huis, hetzij op de Palmgracht, hetzij hier.
Na deze bruiloft ging de tijd weder in ongestoorde stilte, Martinus Klinckert
uitziende op de tuin of op het zonnig loof van de gracht.
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XIV
Het is merkwaardig wat de tijd in enkele jaren verandert, ofwel hoe zulke verandering
voor het oog verschijnt. Voor Martinus Klinckert was er nauwelijks slijtage te
bespeuren geweest aan huis of meubelen, althans, al mocht van sommige stoelen het
leder ietwat afgeschraapt geworden zijn, geen reden dat een man van meer dan
negentig jaren aan vernieuwing zoude denken. De ogen van Breul en Hoogenboom
evenwel, de voogden van Magdalena, zagen terstond, toen die heren hier te zeggen
hadden, aan de meubelen de ouderwetsheid, de ongeriefelijkheid, de vervallen staat,
en oordeelden die voor de omgeving van een der rijkste erfdochters ongepast. Voor
hen was de vochtige reuk, herinnerend aan hout dat vermolmt en aan verlegen
linnengoed, het schemerduister in zaal en gangen, een duidelijk bewijs dat, gelijk
met grootvader Klinckert, de oude tijd had afgedaan en voor de eenzame bloem,
welke in haar gratie hier ontlook, de nieuwe mocht binnentreden.
Volgens de bescheiden, door Wouter Hoogenboom ter weeskamer gepresenteerd,
had Klinckert een considerabele schat gelds nagelaten, na aftrek der giften te verdelen
tussen de weduwe Trackaen en Magdalena Montijn. En deze heren waren het die,
nog eer Magdalena de wens daartoe had uitgesproken, de stoffeerder de order gaven
zaal en saletten met meubelen in de nieuwste smaak tot de frisheid der jeugd te
herscheppen, in overeenstemming met de eigenares. Aldus gebeurde het dat de
donkere portretten, de antieke schalen, het gouden leder, thans mat geworden, van
de wanden werden afgenomen en vervangen door een bespansel van hemelskleurige
zijde, glansrijk en gebloemd, waarop de heer Hoogenboom zeshoekige spiegeltjes
en fijn gebogen luchters liet bevestigen, welke hem zo zeer behaagden dat hij besloot
er ook enige voor zijn dochter Petronella aan te kopen. De heer Breul wedijverde
met hem in het bestel der inrichting naar de mode. De stoelen van weleer, met hun
rechte ruggen en verschoten franje, de buikige porseleinkast en de koperen turfbak,
die een honderdtal kon bevatten, werden
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naar de zolder gedragen, mitsgaders het klavecimbel, deugdelijk gemaakt weliswaar,
nog van sterk geluid voorzien, doch op zijn zware poten van bevalligheid verstoken.
De heer Breul, die zijn eigen dochter steeds tot de beoefening der muziek aanspoorde,
koos een klavier van rozehout, kunstig gemarqueteerd met voorstelling van muzen,
dat weinig plaats behoefde, hij ook zette zijn zin op stoeltjes met passende gueridons,
wonderlijk van elegantie in ivoorwit, verguldsel en vieux bleu, een dito sofa en een
stel van die geestige zeteltjes, bedacht voor echtelingen, die, dos-à-dos, elkander niet
wensen aan te zien. Daarboven aan het plafond zweefden nimfen en cupido's,
guirlanden windend rondom een kroon van flonkerend kristal. Het licht speelde er
aan alle kanten, getemperd door de schaduw in de tuin.
Toen de voogden, op een middag van april kort nadat zij haar achttiende jaar
bereikt had, Magdalena hier binnenleidden, slaakte zij kreten van verrassing. Doch
er was meer voor haar en zij was nog te jong om de betekenis van haar staat te
begrijpen. Niet alle jonge heren, die meesters in de kunst van het lonken waren,
hadden ook meesterschap in de moraal. Derhalve, en dit verrukte haar nog meer,
deelden zij haar hun besluit mede ook te waken over de toekomst en zij verzochten
haar rustig na te denken of Cornelis Hoogenboom haar voldoende bekoorde om de
verbintenis voor het leven met hem aan te gaan. Hoewel zij zonder aarzelen toestemde,
volmondig verklarend dat zij die edelaardige heer gaarne lijden mocht, meenden
beide voogden dat zij en hij recht hadden op redelijke consideratie, doch zij drukten
haar op het hart dat Cornelis een jonkman van volledige oprechtheid was, die, gelijk
hij zijn zaken voorstond, gewis met beleid standvastig op haar geluk zou aansturen.
De bruiloft werd een evenement genoemd. Dank zij de heer Breul, sedert het vorig
jaar door het huwelijk zijner dochter Caroline met Diderik Coolmees vermaagschapt
aan een der hoogachtbaren, behoorden talrijke aanzienlijken tot de gasten en de
burgemeester Coolmees die, in weerwil van zijn lijden aan het podagra, mede ter
kerk ging, hield aan de maaltijd de rede.
Al van de aanvang dat Hoogenboom hier woonde genoot het huis Klinckert een
schitterende faam. Te middag en te avond zag men er de koetsen aangereden, de
witgepruikte livreiknechts aan de deur. Cornelis Hoogenboom, ofschoon nauwelijks
de dertig jaar gepasseerd, was een steunpilaar der beurs, een der
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vermogendsten in de stad, wie zekerlijk een eervolle plaats in de regering beschoren
was, zeer prinsgezind, bezadigd en kundig in de zaken, zowel van de koophandel als
van de politiek, zijn voorzichtigheid anderen ten exempel voorgehouden. Nu hij dit
huis bewoonde lag het doel, hetwelk zijn vader voor hem gedroomd had, onder zijn
bereik.
Evenzo gold Magdalena Hoogenboom voor een der schoonsten. Het is waar dat
heren, bevoegd tot oordeel over de schoonheid der sekse, verklaarden dat haar charme
eerder in de gratie was te zoeken dan in de welgeschapenheid, maar derzelver eigen
feilen, zoals het figuur, meer mager dan slank, de te kleine, opgeheven neus, de
onbestemde kleur van wenkbrauw en wimper, door de een blond, door de ander ros
geheten, scheen zij diermate koket te kunnen dragen dat zij de bevalligheid
verhoogden. Zij was ook keurig gediend van Dorothea, die haar de finesses van het
toilet zo grondig leerde dat zij, al toen zij na de kraam visite ontving, van alle dames
gecomplimenteerd werd wegens haar uitnemende presentie. Ook had de natuur haar
met een fijne geestigheid toegerust, welke het begrip van haar echtgenoot somtijds
te boven ging.
De zaal hoorde thans conversatie of zag feestelijkheden waar inderdaad de nieuwe
adem over voer. Met zorg in de vreemde talen onderricht, was Magdalena zeer belezen
in de werken welke ieder beschaafd schepsel geacht was te kennen en de vermaardste
boeken, zoals die van Rousseau, van Richardson, van Swift, lagen hier en daar bij
haar bibelots verspreid. Vooral aan de discussies over de moraal met haar neef Diderik
Coolmees, die scherpzinnig filosofeerde, had zij reeds in de eerste dagen van haar
gehuwde leven veel te danken voor de ontluiking van haar ideeën. Hij presenteerde
haar ook zijn vrienden, alle weldenkende heren, vernuftig in het argument, meester
Hendrik Kien de advocaat, Lodewijk Camperheid de nieuwe postmeester, Jan
Beyaardt de secretaris, en wanneer zij er zaten op haar theereceptie schalde de zaal
van hun snedige opmerkingen en het werd altijd laat. Des avonds herhaalde Magdalena
voor haar echtgenoot wat er gezegd was, zijn mening vragend. Doch Cornelis
Hoogenboom was gewoonlijk te moede van zijn dagtaak om in de doolhof der
bespiegelingen een uitweg te zoeken. Wel wist hij zeker dat de theorie van een Franse
filosoof, volgens welke het belang de drijfveer heette van alle menselijke energie
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en het zinnelijk geluk het beginsel der moraal, op een dwaling moest berusten, immers
zo had hij niet geleerd de goede zede te verstaan. Evenwel, de filosofie louter voor
een spel der gedachten houdend, niet nuttiger dan enig ander spel, achtte hij dit niet
voldoende gewichtig om erover te discuteren en gaf hij er de voorkeur aan een uurtje
in een partij toquadillo met haar te passeren.
Het geviel van lieverlede ook schaarser dat zij ongestoord te zamen zaten, want
er kwamen talrijke uitnodigingen waarop Hoogenboom, ter wille zijner relaties,
verplicht was te verschijnen, gelijk zij ook zelve vaak moesten ontvangen. De recepties
hier ten huize kregen aldra een eervolle faam, vermits men erop rekenen kon hetzij
bekoorlijke muziek te horen, hetzij in de nieuwste dans te diverteren. Die avonden
werden meestal opgeluisterd door het kwartet van de maëstro Adrianus Klinckert,
die zich te Wenen in het klavierspel had bekwaamd en aldaar lauweren had verworven,
terwijl hij in het fluitspel zijn gelijke niet vond. Indien men naar deze muzikanten
luisterde zonder ze aan te zien, zou men menen dat er slechts één enkel een rijk
gevarieerd instrument bespeelde, zo perfect was de harmonie. Er was ook aanleiding
de klavierist bijzondere aandacht te schenken, want men wist dat deze stadgenoot
een gunsteling was geweest van wijlen de oude heer, deels wegens zijn talent, deels
wegens de gelijknamigheid. Opvallend was zijn sympathieke bescheidenheid.
Magdalena, die hem zeer toegenegen scheen te zijn, vereerde hem gedurende zijn
spel herhaaldelijk met een hoofdknik harer goedkeuring, hetgeen hem, ofschoon hij
er begerig op wachtte, niettemin het schaamrood op de wangen joeg. De fraaie
composities van Scarlatti werden hier zeer geapplaudisseerd, zomede die van
Wolfgang Mozart, die menigeen zich herinnerde hier ter stede zelf gehoord te hebben.
Doch meer dan de muziek behaagden de gasten de dansen welke de maëstro met
voortreffelijke gratie wist te leiden, hijzelf, hetzij met mevrouw Hoogenboom, hetzij
met een der andere dames daarin voorgaande opdat de ingewikkelde figuren feilloos
werden uitgevoerd. Lichter dan Magdalena op haar vergulde schoentjes tripte geen
dame, beminnelijker revérence maakte er geen, noch overtrof enig heer de maëstro
of de heer Beyaardt in edele zwier van tred en buiging. Behalve de vergetelheid door
de muziek zelve teweeggebracht kende men geen
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liefelijker genot dan deze dansen gade te slaan, de ritmen en gebaren der dames in
hun glansrijke klederen, der heren in hun staatsierokken. De geesten waren ook zo
zeer van het zoete menuet vervuld, geurend en fleurend gelijk een zomers
bloemenfeest, dat zelfs in het onderhuis, de deuren open om de muziek te genieten,
de jonge boden dansten en de oude de maten lachend medeneurieden.
De aangenaamheid dezer dagen werd plotseling afgebroken. Dit gebeurde, volgens
getuigenis van een der knechts wie Dorothea haar geheimen toevertrouwde, enigszins
aldus. Op de avond voor Sint-Jan zouden Cornelis Hoogenboom en zijn vrouw zich
naar de Prinsengracht begeven ter viering van Wouter Hoogenbooms geboortedag
toen, de koets reeds voorgereden, Magdalena voor de kapspiegel verklaarde te pijnlijk
van de migraine gekweld te zijn om de drukte te verdragen en bijgevolg hem verzocht
haar verontschuldiging aan te bieden. Hoewel zeer over haar bezorgd en met tegenzin,
ging hij alleen, ten einde zijn vader niet te grieven door zijn afwezigheid. Toen hij,
kort na halftwaalf terugkeerde vond hij in de slaapkamer een biljet van Magdalena,
hem mededelend, dat zij sedert lang de dwaling van hun verbintenis gekend had en
dat thans de vlam ener waarachtige genegenheid haar verteerde en dreef de roepstem
van haar lot te volgen, waarvoor zij hem smeekte haar vergiffenis te schenken. Door
zijn heer zelf ondervraagd wist de knecht niet meer op te helderen dan dat mevrouw
hem met een reiskoffer naar de stalhouder aan de Weesperpoort had gezonden. Het
was een stille nacht in het huis, de echtgenoot de enige die waakte en de zomerse
dageraad over de gracht zag schemeren.
De vlucht van Magdalena Hoogenboom heette een evenement. Er werd gezegd
dat deze verbintenis nimmer gesloten ware zonder de eerzucht van de oude
Hoogenboom, die gans zijn leven had gedroomd dat eenmaal zijn zoon als de bezitter
in dit huis mocht wonen, waarvan hij de grootvader al met ontzag had horen spreken,
dat hij er voorts naar gestreefd had met al zijn middelen tot hij het doel bereikte. In
zoverre evenwel de zoon betrof, wat er ook van hem gezegd mocht worden, een
prozaïsch man wie het aan voldoende egards jegens de echtgenote ontbrak, aan tact
in de leiding, en wat dies meer zij, niemand die niet ten volle overtuigd was van zijn
diepe genegenheid en van
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de even diepe wonde hem door de teleurstelling toegebracht. Het was spoedig te zien
aan zijn geknakte gezondheid. De kamerknecht vertelde van zijn zuchten wanneer
hij voor het venster der zaal naar de regen staarde, van de bitterheid waarmede hij
van leven en dood sprak als bagatellen. Wellicht was de bekoring, uit dit huis gevloeid,
van dit drama het oorspronkelijk motief.
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XV
De afwachting, waarin Cornelis Hoogenboom leefde, in besluiteloosheid, in
toenemend zwaarmoedige contemplatie en afkeer van het huis, had omtrent vier jaren
geduurd toen hij het herhaalde voorstel van de voormalige burgemeester Coolmees,
om het met de volledige inboedel aan hem te verkopen, aanvaardde en met zijn
zoontje een ander betrok, gelegen nabij de Warmoesgracht. Deze overdracht was
belangrijk in de geschiedenis van het huis, daar het immers voor de eerste maal,
sedert het ruim een eeuw geleden gebouwd werd, in bezit van een vreemde kwam,
zij het dat er nog een afstammelinge der Klinckerts zoude wonen in de persoon van
de jonge mevrouw Coolmees, die een kleindochter was van Rebecca Serklaas. De
meester evenwel was haar schoonvader Joan Pieter Coolmees. En dat met zijn komst
zijn geaardheid hier verandering veroorzaakte, werd zelfs beneden door de boden
opgemerkt die er, evenals de meubelen, bleven. Het werd er onrustig van iets
prikkelbaars in de lucht, van onverwachte schreeuwen, vloeken of kermgeluiden.
Aangezien Coolmees de ouderdom nog niet bereikt had, onder de zestig jaren
zijnde, en nochtans het toppunt van zijn streven overschreden, gevoelde hij zich niet
genoegzaam voldaan om naar het rustend leven, waartoe hij gedwongen was, te
verlangen. De pogingen, somtijds nog aangewend, tot gebruik zijner energie in de
staatkunde, waren vergeefs geweest. Dat hij de gunst, hem eertijds van de prins ten
deel gevallen, verbeurd had, schreef hij aan nijd en laster toe, aan onedele wrok dat
in de stad de vrienden van weleer zijn werkdadigheid niet meer op prijs stelden en
hem veronachtzaamden. Daarbij waren onlangs zijn kwalen toegenomen, niet slechts
het podagra, dat reeds op jeugdige leeftijd begonnen was hem te bestoken, doch ook
andere, hetzij uit het verouderd vlees, hetzij uit het verderf van de geest voortgekomen.
Met de japon aangedaan en de voeten in wollen doeken gewikkeld, was hij veel aan
de stoel gebonden en zocht hij zulke bezigheid en divertissement als een zittend
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man in zijn ontevredenheid kon vinden, voor het merendeel de reflectie.
In de ogenblikken zijner goede geluimdheid verzocht hij zijn vrouw hem gezelschap
te houden, doch zij bleef nimmer lang achtereen want zij was ongedurig geworden.
Met haar schielijk gehanteerde haakpennen tegenover hem gezeten dacht zij aan de
zaken welke zij ongedaan had gelaten, zijn opmerkingen absent en kort beantwoordend
op de remonstrante toon, haar eigen, die toon waarmede de toegesprokene, hoewel
zonder verwijt, zich berispt gevoelde, althans verstaan mocht dat hij ongelijk had,
ook al was hij zich van geen schuld bewust. Dan haalde hij de schouders op, zweeg
en proefde uit zijn glas, en er was geen ander geluid dan het geritsel van de courant
of het gekras van de papegaai in zijn kooi beneden in de tuin. Maar bij een geringe
beweging, welke Coolmees genoodzaakt was te maken, bijgeval om naar een andere
courant te grijpen buiten zijn bereik op de gueridon, sprongen er luide, godslasterlijke
woorden uit zijn mond, welke in de zaal nimmer waren gehoord en zijn vrouw, zeer
stipt in de religie, meer griefden dan zijn lijden. Dan was zij verplicht hem nogmaals
te wijzen op zijn stijfhoofdigheid nopens de morgenwijn, volgens haar de enige
oorzaak der pijnen. Beide geneesheren, dr. Belange en dr. Codde, die over hem
praktiseerden, hadden het onbeperkt gebruik daarvan veroordeeld, hem voor de
middag slechts twee glazen malvezij toestaande, een gewoonte immers sedert zijn
jonge jaren, waarmede hij niet straffeloos breken kon. Het was hemzelve reeds
opgevallen dat deze wijn hem spoediger het vuur naar het hoofd joeg dan voorheen,
daarmede de neiging tot driftigheid, welke niet slechts nodeloos onaangename
woorden, maar ook kloppingen in de borst ten gevolge had, weshalve hij thans, op
raad van zijn vriend Macleen, een mildere Spaanse wijn gebruikte, die hem ook tot
minder beperking noodzaakte. Aan deze gewoonte schreef hij hoge waarde toe voor
de regelmaat van het lichamelijk klokwerk. Het welzijn en deszelfs ongestadigheden
zijn reflectie hoe langer zo meer bezighoudend, ontdekte Coolmees dat er aan zijn
gezondheid veel ontbrak en dat hij, erger nog, steeds door de kiemen van menig
onbekend euvel werd bedreigd. Daarover raadpleegde hij herhaaldelijk de doktoren,
hetgeen tot geanimeerde conversatie leidde.
Meer vermaak echter dan het gezelschap zijner vrouw ver-
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schafte hem, bij voorkeur op de warmste zomerdagen wanneer de pijnen hem
verpozing toestonden, zijn kleindochtertje Aletta, door hem het dametje van Lilliput
genoemd wegens de sierlijke revérence waarmede de dreumes, haar rokje met beide
handen van de voeten heffend, hem begroette wanneer zij de zaal binnenkwam. Dan
schelde hij om Abraham, zijn eerste knecht, om hem onverwijld de kooi met papegaai
boven te brengen, en hij hield zich wel een uur bezig met kind en vogel de uitspraak
van geleerde woorden bij te brengen, een opperbest middel om de leerlust van Aletta
aan te wakkeren. De beloning werd kwistig uitgedeeld in Haagse bonbons en klontjes
kandij.
Nog guller trakteerde hij op de bijzondere dagen dat er voor Aletta een partij werd
gegeven voor een tiental kinderen, waarbij zij steeds blijk gaf van haar voorkeur
voor het neefje Coenraad Hoogenboom. Wanneer zij ter wederzijde van zijn zetel
geschaard stonden, de heertjes hier, de dametjes daar, de handen op de rug, leerde
Coolmees ze liedjes of gedichtjes, en hun stemmen klonken hoog op, begeleid van
zijn zwaar geluid. Ieder kind, op zijn beurt gevraagd hoe het met de gezondheid voer,
of het ooit ziek was geweest, op welke wijze, en wat daartegen gedaan was, vernam
dan de beste raad die hij te geven had. Daarna trad ook de tweede knecht aan met
een zilveren schaal, van een keur versnapering rijkelijk beladen, roomhoorns en
soezen, chocolaad en marsepein, verzilverde anijsjes, aangevuld door de grootste
pruimen, uit een korf door Abraham voorgehouden.
De kinderen de zaal verlaten hebbende, mijmerde Coolmees over het probleem,
waarom onder de aankomende mensen de meeste krankheid zo veel blijmoediger
gedragen werd dan onder de oude. De reden bestond, volgens zijn mening, in de
gemakkelijker bevrediging der begeerte, daar immers de euvelen der jeugd voor het
merendeel voortkwamen uit te veel, doch dikwerf uit te weinig snoeperij, in die tijd
des levens nog het enige waartoe de begeerte dreef. Maar hoe zou het later gaan,
wanneer zij begon te zwerven naar de verlokkingen van duizenderlei aard, naar de
liefde of de rijkdom, de klederen, de roem of de illusie? Wanneer de onvoldaanheid
der driften de honger spitste of het gemoed verbitterde? Zo zeer hield dit vraagstuk
zijn belangstelling gaande dat hij ertoe kwam het kleindochtertje nauwlettend gade
te slaan. Daar het hem eveneens was opgevallen dat, volgens het zeggen in de familie,
haar grootmoeder en
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haar overgrootmoeder, evenals trouwens die van het neefje Coenraad Hoogenboom
allen afkomelingen van Martinus Klinckert, waarschijnlijk een eendere kwaal ten
offer gevallen waren, óók vroegtijdig, naar het heette, besloot hij deze zaak na te
speuren en gaf hij order in de kerkregisters de data van hun geboorte en overlijden
af te schrijven. Hij bemerkte spoedig dat er een groot aantal Klinckerts bestaan
hadden, begraven in Oude en Nieuwe Kerk, in Wester- en Zuiderkerk, maar dat er,
en dit verlichtte aanmerkelijk zijn onderzoek, bij deze tak weinig kinderen geboren
waren, bij de andere daarentegen zeer vele. Een waardevolle ontdekking meende hij
te doen toen Adriana, die reeds ten tijde van de hupse mevrouw Brigitta Montijn van
Ossenhove hier ten huize in dienst was, hem mededeelde dat zij lang voorheen
vernomen had van de verkwijning waar ook de vader en de grootmoeder van de oude
heer Klinckert aan geleden hadden. Zolang zij zich herinnerde had zij hier de hoest
gehoord en zijzelve had menigmaal, eerst voor deze, dan voor gene, het grauw papier
met kaarsvet bestreken. Deze overdracht van het euvel van ouder op nakomeling had
zij altijd toegeschreven aan de ongunstige ligging der zaal en der slaapzaal, namelijk
aan de donkere zijde, en zij wees daarbij op het opmerkelijk feit dat Martinus
Klinckert, die inderdaad zeer oud geworden was, zijn bed aan de zonzijde had gehad,
voorts dat hij eerst in het uiterste zijns levens zwartgallig was geworden, toen hij,
evenals de heer Coolmees thans deed, de ganse dag in de zaal verbleef.
Ook dit waren gedurende lange tijd onderwerpen ter discussie met zijn vrienden
de doktoren Codde en Belange. Daarbij maanden zij hem steeds op zijn hoede te zijn
voor de in deze tijden allengs meer voorkomende aandoening in de hypochondrische
regionen, hetgeen hem echter vrolijk maakte en de verzekering deed uitspreken dat
hij daarvan gevrijwaard was. Het enige dat hem bedreigde, hiervan hield hij zich
overtuigd, was de onvoldaanheid. En welke sterveling kon verklaren dat hij in deze
wereld de voldoening vond?
Evenwel, het gemijmer over de euvelen welke hem en anderen konden teisteren,
ook de naspeuring van het geslacht der Klinckerts vulde nog zijn dagen niet. Maar
in het rek, hetwelk hij daartoe had laten timmeren, lagen steeds de couranten van de
voorgaande week, op de gueridons ter wederzijde van hem de verse, overvloedig
nieuwstijdingen bevattende, waarvan, behal-
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ve de stof daarin vermeld, ook de bewoording genoegzame aanleiding tot speculatie
gaf. Coolmees had in zijn tijd rijke ervaring opgedaan, zowel van het dagelijks leven
met de onopmerkelijke gebeurtenissen als van de politiek, hij had de beschouwing,
door de meeste aanzienlijken in de stad gehuldigd, aangehangen, daarna had hij zich
gewend tot de redelijker beginselen van de prinselijke partij, thans had hij geleerd
bij het een en bij het ander het goede en het kwade te onderscheiden. En vermits hij
op de hoogte wenste te blijven van schommeling en ontwikkeling in de inzichten,
van de schokkende feiten, in deze jaren rijkelijk voortgebracht, had hij het zo besteld
dat hem geregeld alle eerzame couranten werden toegezonden, ook die welke de
nieuwste tijdingen uit gans Europa mededeelden. Hier vond hij stof genoeg voor
overpeinzing.
Wanneer zijn oude vrienden Gerrit van Caster en Samuel Bennebroek, de
corpulente, indertijd zijn ambtgenoten op het stadhuis, hem bezochten voor een uurtje
gedachtenwisseling, bleek gewoonlijk dat hij beter was ingelicht, deze heren alleen
de Amsterdamsche of de Oprechte Haarlemsche Courant lezend, terwijl hij bovendien
de Haagsche kon tonen, de Leeuwarder, de Gazette d'Europe en verscheiden andere,
mitsgaders de kleinere, somtijds opspraak verwekkende, welke van menig feit in den
lande de dessous onthulden. En op de dagen dat ook de beide doktoren er zaten en
Verdamme de opperschout, in de van kussens welvoorziene hoge fauteuils rondom
het vuur geschaard, en buiten de sneeuw over de koepel van het tuinhuis en de daken
erachter warrelde, wanneer Abraham voor gevulde karaffen en pijpen had gezorgd,
kon het in deze zaal, met de geestige of doordachte kout, veel gezelliger en
geriefelijker zijn dan in enige sociëteit. Men vergat de pijnen, al mocht er soms een
krachtige vloek boven de gesprekken stijgen. Wat al onderwerpen werden hier
behandeld terwijl de jaren vloden. Al wat de levendige geest kon bezighouden werd
er besproken, de sluikhandel en de beurs te Londen, het genie van Benjamin Franklin
en de eredegen voor de schout-bij-nacht Jan Zoutman, het Nut van het Algemeen en
de hertog genaamd de Dikke, de woelingen in Frankrijk, de moeilijkheden der
Compagnie, bovenal het sentiment, dat toenemend euvel des tijds met zijn tranen en
zuchten om een ingebeeld niemendal. Daarover voerden vooral de doktoren het
woord, die ook, ondanks twijfel en spot der anderen, immer we-
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der hun stokpaard van de hypochondrie bereden, dat zwarte spooksel hetwelk de
ganse mensheid bedreigde, volgens hen uit een vervallen energie opgestegen. Maar
er werd ook hartverheffend over de jeugd gediscussieerd, de hoop der toekomst.
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XVI
Er volgden jaren van beroerten, rumoerige driften, sombere verliezen voor een ieder
in het land, hoog gestegen doch ijdele hoop voor dezen, ternederstorting voor genen,
in iedere woning smart, bitterheid of stilte. Geen gezin dat niet getroffen werd en
onder de slagen die vielen was de verarming van het ganse volk nog het lichtst te
dragen, want waar was geen rouw over verlies dat nooit hersteld wordt? Het was te
zien in de verlatenheid van straat en gracht dat de geest van weemoed hier hoe langer
zo meer begon te waren.
Ook over het huis van Klinckert naderde een duistere schaduw van het lot, al eerder
bemerkbaar voor een man, gelijk Joan Coolmees die, sedert de partijzucht met heftiger
bedreiging opstak, de tekenen behoedzaam gadesloeg. Lang had hij geaarzeld, maar
na het vergrijp aan de prinselijke waardigheid had hij begrepen waar het welzijn des
lands hem riep tot plicht en dienst, waarover hij nog beschikte. Ondanks zijn lijden
was hij naar Den Haag gereden, waar hem een eervolle taak werd opgedragen.
Maar in die tijd, die een herfstdag zonder einde scheen, ontlook nog een tederheid
onder de donkere hemel. Zij was dertien jaren toen het woord liefde, in een boek
gelezen, het schaamrood verwekte, bijwijlen zo gloeiend op de wangen dat zij zich
verschuilen moest, met neergeslagen ogen gaande. Coenraad echter, even jong,
besefte het nog lang daarna niet en de woorden welke hij tot haar sprak, de
geschenkjes welke hij haar bracht, waren nog van de vrije blik der jeugd verzeld.
Beiden wisten niet van hetgeen haar moeder of de oude Adriana dacht wanneer zij,
van een venster, hen te zamen zagen lezen, zittende onder de seringeheester voor het
tuinhuis. Van die tijd merkten de beide vrouwen de hogere glans van haar ogen op,
waarin zelfs de bode, die het verschijnsel immers kende, zich ten dele vergiste toen
zij het toeschreef louter aan de versmachting, hetzij voorbijgaand gelijk de jeugd,
hetzij groeiend tot verbondenheid. Aletta was kort daarna een jongedochter en ook
de toenemende tengerheid
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van haar gestalte, meende de moeder, behoorde bij de eerste wasdom.
De bomen aan de wal, oud en in de zomer bladerloos van de rups gevreten, waren
gerooid, de stronken uit de grond gegraven, de schoeiingen pas gemetseld, waarlangs
de nieuwe boompjes in hun schutsels hun eeuw moesten beginnen. Zelfs op een natte
dag, door regen en neveligheid schier verhuld, de welving der bruggen van de ene
tot de andere slechts vaag te zien, bleek hoe verlaten de huizen geworden waren, bij
menigeen de gordijnen toe omdat de bewoners de veiligheid buiten hadden gezocht,
doch tevens hoe vele er verwaarloosd waren, sommige tot verval toe, het schilderwerk
vervuild, de stoep verzakt. Het huis Klinckert, zo het heette, mocht nog in zijn
statigheid verschijnen, de paarse ruitjes wel gewassen, evenwel zag men ook hier,
in de kaalheid thans niets verborgen blijvende, hoe de regens van ettelijke jaren op
de gevel donkere strepen getrokken hadden van de kroon der balustrade nederwaarts,
hoe de slingertjes onder de ramen van het stof bedekt lagen, alsof er schaduw
vanboven viel. Wie door de grote deur binnentrad merkte terstond een bedompte
lucht, zoetig en scherp van medicijn doormengd, gelijk men waarneemt in een kamer
waar een zieke ligt. En dit was zonderling, want wel kwamen de doktoren, wel moest
de jonge mevrouw veel het bed houden en stonden in de slaapzaal boven de flacons
tijmstroop en verscheiden andere middelen tegen de hoest, maar in de grote zaal,
waar voordien Coolmees ze hield, werd geen zalf of olie meer gevonden sedert hij
zich meer roerde.
Nog stiller werd het hier toen eerst Diderik Coolmees naar Londen vertrok ter
beveiliging zijner zaken, vergezeld van Coenraad Hoogenboom, thans een jongeling
van even zeventien jaren, die ginder beter dan hier ter stede de verandering in de
koophandel kon leren te verstaan. De klopper luidde minder op de deur, de tweede
knecht en twee der boden werd, deels wegens bezuiniging, deels wegens
overtolligheid, de dienst opgezegd.
Voor Aletta begonnen de bedrukte dagen van het staren in de ledigheid, de maanden
van het wachten eindeloos en eenzaam, met tranen die vanzelf langs de wangen
vloeiden. Eén enkel ogenblik slechts in het etmaal kon in haar gedachten vrolijk zijn,
maar het kwam zelden en nooit geregeld, hoe zij ook op de pendule lette. Geduldig
wachtte zij tot zij, in de morgen en in de middag, zo zacht zij kon, het kabinet naast
haar vertrek binnen-
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trad waar haar grootvader zijn brieven zat te schrijven. Zij vroeg niets, want als hij
het hoofd niet naar haar ophief was er geen brief voor haar gekomen. En even zacht
keerde zij in haar salet terug. Daar zat zij en dacht, of het was alleen in het verlangen,
nu met een boek in de schoot, dan voor het kleine ouderwetse klavecimbel, dat niet
werd aangeroerd, of voor de secretaire en het papier, dat onbeschreven bleef, dikwerf
opziend naar de pendule met de trage wijzers. Een zucht gaf nieuw geduld en zij zat
weer voor het venster, starend over de gracht naar de neergelaten gordijnen, naar een
schuit die zonder haast voorbijvoer. Soms bewoog er niemendal dan een enkel blad
dat, te vroeg verdord, van een boompje was gevallen en met een zucht van de wind
her en der verschoof.
Maar er waren dagen, zelfs in de donkerste wintertijd wanneer de zware wolken
niet van de lucht konden wijken, dat hier van ochtend tot avond, boven en beneden
in de gangen, een jubeling in hoge toontjes klonk, van haar zwakke stem met stukjes
uit een zang, zo veel herhaald, dat haar moeder vragen liet waarom de juffrouw zo
rusteloos en ruchtig door het huis ging. Wanneer dan haar dochter voor haar aan het
bed stond, de koontjes rood, de ogen schitterend, zag zij dat Aletta alweder een ander
doekje om de hals gespeld had, bijgeval een nieuwere japon had aangedaan dan die
welke zij meestal droeg. Dat waren dagen met zuchten van geluk en het schraal
gestemde klavecimbeltje liet weer wijzen horen, de papegaai in zijn kooi beneden
zijn dwaas gefluit.
Nog stiller scheen het hier te zullen worden toen ook Joan Coolmees zijn papieren
pakte om de zee over te steken eer zijn zoon, al anderhalf jaar afwezig, was
teruggekeerd. Behalve de knecht woonden hier nu slechts vrouwen en de oude
mevrouw had veel te bestellen met zorg van zo verscheiden aard, dat zij herhaaldelijk
de heer Bennebroek, de vriend van haar echtgenoot, wie de bescherming zijner zaken
was toevertrouwd, moest verzoeken even aan te komen. Dan, in de grote zaal, waar
zij de thee mocht schenken, hoorde Aletta spreken van de onrustigheid in de stad,
wat de reden was van de verandering, de toenemende zorg op het gelaat van de een,
de driestheid op dat van de ander. Men kon het gerommel uit de verte horen naderen,
zeide Bennebroek, die het onverantwoord noemde dat Coolmees niet voor zijn vertrek
beschikt had voor de veiligheid van zijn gezin, zijn huis en have, nu men weldra het
vreemde
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krijgsvolk kon verwachten en anderen, gelijk hier en daar op de gracht te zien, waar
op sleperswagen of schuit de meubelen en kisten geladen werden, bezig waren zich
in allerijl te bergen. De tijd, naar zijn mening dringende, ried hij mevrouw een
buitenplaatsje te huren, maar ze haalde de schouders op en wees hem op het ongerief
voor haar schoondochter, die de vermoeienis van een reis niet kon verdragen.
Onverwachts kwam voor Aletta die dag van het wederzien. Dat was op een
namiddag van de zomer terwijl zij zat uit te kijken, er gingen slechts weinig mensen
over de brug en zij zag het terstond, hoe hij uit de schaduw van de smalle straat
verscheen. Maar zij moest zich naar haar kamer haasten, want de verwarring was
niet te verbergen.
Veel mochten zij elkander niet ontmoeten nu zij geen kinderen meer waren en
immers niemand, behalve haar grootmoeder, die te veel beslommering had, de plichten
kon waarnemen bij zijn bezoek. De tederheden, welke zij elkander te zeggen hadden,
zouden ook lang verzwegen zijn gebleven ware het niet dat Adriana de brieven
bezorgde waarvan niemand wist. Wel hoorde, in haar kamer boven, haar moeder aan
Aletta's geluiden dat de vrolijkheid in huis was teruggekeerd.
Toen de jongeman zijn vader het geheim van zijn hart mededeelde, de vergunning
vragende tot voldoening van het verlangen, gevoelde Cornelis Hoogenboom, die zijn
harde ervaring in het huis Klinckert niet vergeten had, zich teleurgesteld. Hij gaf
hem de raad het uit zijn hoofd te zetten, daar wegens de onzekere toestand des lands
Aletta's vader vooreerst niet in de stad kon wederkeren en er zich derhalve geen
gelegenheid bood een verbintenis te overwegen. De koude woorden brachten
verwijdering voort tussen de vader en de zoon, die reeds in onafhankelijkheid had
geleefd, en, thans onverwacht in verzet gekomen, toonde zijn eigen weg te willen
gaan. Hij schreef zelf aan Diderik Coolmees, hij sprak ook met de moeder van de
gelofte welke hij gedaan had en zij stemde toe dat hij haar en Aletta aan het ziekbed
bezocht.
Het lot had echter beschikt dat de twee laatste spruiten van deze tak niet verenigd
zouden worden. Het was in de aanvang van die koude winter, die menigeen lang zou
heugen, toen het land onder water lag, de vorst intrad en vreemd krijgsvolk over het
ijs binnenviel. Met een koortsigheid die aanhield begon het dat
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de kwaal van het geslacht thans ook Aletta op het bed nederlegde. De stilte in huis
werd alleen gestoord door het geluid van de hoest uit de slaapzaal der jonge mevrouw
en uit haar vertrek, dat op dringend verzoek van Adriana aan de voorzijde was
ingericht, waar zij uit de blauwe hemel de zon zag schijnen en wekenlang het gerucht
hoorde van schaatsenrijders en klingelende arresleden. In de ochtend bracht de oude
Adriana, wier langzame tred op trap en gang verbeid werd, haar een brief, voor de
middag droeg zij het antwoord mede en voor de avond bezocht Coenraad haar aan
het bed. Dit was voor haar de enige en de laatste vreugde.
Eer het schaarse groen der boompjes aan de wal ontplooid was werden, kort na
elkander, de moeder en de dochter weggedragen, de laatste afstammelingen der
Klinckerts in dit huis.
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XVII
Muren en dak worden opgesteld tot tempel of paleis, tot winkel of schouwburg, tot
armenhuis, gasthuis, rasphuis, het zijn alle plaatsen waar de tijd vergaat en iedere
woning is een passantenhuis waar de mens zijn ogenblik verslijt met al hetgeen hij
te dragen krijgt, veel of weinig, heden deze, morgen gene. Indien ook in dit huis,
gelijk in die waarvan de oude tijd verhaalde, een huisgeest had gescholen, mocht hij
gemijmerd hebben over de schaarste der lotgevallen welke het ondervonden had, al
had het een anderhalve eeuw voor zijn spiegelbeeld op de gracht gestaan. Deftig was
het sedert het begin geweest en bij de deftigheid voegen geen opzichtige
wisselvalligheden. Zijn bewoners, koopman en rentenier, alle van dezelfde maagschap,
hadden in de gelijkmatigheid geleefd, behorende bij hun staat, enigermate zijn aard
overnemende, een ieder op zijn wijs. En, zij het op een kaalgeschoren gracht, zij het
onder vreemden met eigenaardige gewoonten hier tot dusver onbekend, het deftig
aanschijn zou het behouden.
Gelijk vele anderen, die in dit tijdsgewricht het land verlaten hadden, keerde Joan
Coolmees niet terug en, door nood gedrongen, verzocht hij zijn vriend Bennebroek
het huis te verkopen, hoewel de prijzen der goederen laag waren gedaald. Het was
zijn vriend zelf die het van hem overnam, met al de inhoud, los en vast, voor een
som rond vijfentwintigduizend gulden minder dan voorheen betaald. Toen de oude
mevrouw Coolmees het verliet voerde zij slechts haar bagages mede, de dienstboden
zwierven heen naar hier en daar, andere kwamen met andere heren binnen, andere
geluiden.
Samuel Bennebroek was, al sedert de geboorte van zijn vijfde kind, een weduwnaar,
doch overigens geleken zijn omstandigheden die waarin Coolmees hier verkeerd
had. Ook hij had het burgemeesterschap vervuld, ook hij had, ambteloos zijnde, niets
om handen, buiten een liefhebberij voor wapentuig, en daar het hem gelijk menigeen
in zijn stand, met het vermogen vallende verging, bracht hij de tijd door met de
middelen om de verliezen
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aan te vullen. Veel werk verschafte dit hem niet want het werd door boekhouder en
klerken gedaan, zelfs zij gapend op hun stoel, in het kantoor dat in de linkervleugel
van het onderhuis was ingericht, en het bestond deels in beheer der goederen welke
hij op speculatie kocht, hofsteden, veenderijen, deels in correspondentie met zijn
bank, de wijze waarop de brieven naar Engeland bezorgd werden, want nu was de
briefwisseling verboden, dan vielen de schepen in vijands hand.
Evenals zijn voorganger had hij een zwak voor het genot der tong, met dit verschil
echter dat hij het liever in spijs zocht dan in drank. De kleine eetzaal was het vertrek
waar hij de meeste uren van de dag vertoefde, een gering deel daarvan in gezelschap
zijner dochter Antonia, zelden in dat zijner zoons, gedurende de maaltijden de knecht
achter zijn stoel. Aan het ontbijt, dat hij, de tafel van verscheidenheid rijkelijk
voorzien, uitvoerig met smaak gebruikte, ontving hij eerst de huisverzorgster om
haar zijn wensen kenbaar te maken omtrent de maaltijden op morgen, wellicht nog
een instructie te geven voor die op heden. Vooral de vis betreffende was hij uiterst
stipt, zodat het vaak gebeurde dat de keukenmeid ontboden werd met karper of baars,
welke hij met duinaardappelen wenste opgediend, hem eveneens ter keuring
voorgehouden. Wel trachtte juffrouw Schouten, wanneer de voorraad van die
aardappel, immers schaars in deze tijden, aanmerkelijk geslonken was, hem soms te
overtuigen dat deze vis ook met aardappelen van de klei genuttigd wilde zijn, zelfs
met rijst en jonge peen, gelijk zij in andere respectabele huizen had gezien, doch
tevergeefs en indien zij stijfhoofdig tegensprak toonde hij zijn ergernis door op een
ander gerecht, thans ter tafel, aanmerking te maken, hetzij de ham, waarvan te veel
vet was weggesneden, hetzij de haring of de ansjovis, te weinig uit het zout gewassen,
gelijk Jasper de knecht met een proefje kon getuigen.
Nadat de juffrouw vertrokken was zond hij om Keus de boekhouder die, aan een
hoek der tafel gezeten en bediend met een schoteltje radijs of koude kip, hem de
inhoud der gisteren ontvangen missiven mededeelde en zijn beschikking daaromtrent
noteerde. Intussen vernam hij de nieuwste anekdotes, Keus ter ore gekomen, welke
vaak de schaterlach verwekten zo uitbundig dat de kleur zijner wangen tot paarsheid
steeg.
Ten einde alle haastigheid te vermijden toefde Bennebroek dan
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een wijle in de zaal, waar hij zijn curieuze verzameling had opgesteld, geërfd van
een verwant en door hem uitgebreid, een bezienswaardigheid in de stad, hellebaarden,
volgens de overlevering in de strijd om Alkmaar gebruikt, kortjannen en musketten,
die bij de tocht naar Chatham hadden gediend, en menige andere herinnering aan
roemruchte wapenfeiten, een fraaie collectie, welke zich echter niet tot haar voordeel
toonde tegen de bespanning van verschoten hemelsblauwe zijde. Meestal besloot hij
de ochtend door een halfuurtje uit kuieren te gaan en dit was omtrent de tijd dat de
eerste der zoons de trap afdaalde.
Drie van hen hadden de faam tot de losbandigste rekels in de stad te behoren. Hun
vader schudde slechts glimlachend het hoofd, gelijk men doet over een vergeeflijke
zwakheid, want het was lang geleden dat hij gezegd had: Je moet het zelf maar weten,
en met berisping of aanmerking viel hij hen niet meer lastig, tenzij de schout hem
een wenk had gegeven dat zijn naam al te zeer in opspraak zou kunnen komen,
wegens baldadigheid in brasserij bedreven, en zulks weder een grote som vereiste
voor de schade. Alleen de jongste was een ordentelijk persoon, reeds in Den Haag
bij de thesaurie aangesteld. Zijn broeders echter schenen niets van de ernst des tijds
te beseffen. Zij behoorden tot het slag dat de onstuimigheid der jeugd overmatig
buiten de grenzen voerde, zich niet ontziende bij het rinkelrooien met Jan Rap gemene
zaak te maken en zich op beruchte plaatsen op te houden, terwijl het een toeval mocht
heten wanneer hun eigen dak hen tot nachtverblijf diende, althans in staat van
nuchterheid.
De tuchteloosheid was in deze dagen geen zeldzaam verschijnsel der vervallen
zeden, bij hoog noch laag, het scheen wel of de leuze van gelijkheid, vrijheid,
broederschap niet slechts gold voor edele doeleinden, doch ook voor al de driften
welke het fatsoen tot dusver had onderdrukt of verborgen gehouden, en de
schaamteloosheid waarin deze thans werden botgevierd, sloeg gemakkelijk over van
de wetteloze op de ordelijke. De jonge heren Bennebroek waren niet de enigen en
dat ook was de reden dat het aantal huizen van vrij wijn en bier, de danshuizen, de
musico's en dergelijke lokalen waar men de goede zede min of meer verwaarloosde,
onrustbarend toenam, aldus de stad een kwaad gerucht bezorgende tot buiten de
grenzen.
Deze jongelieden, het zij herhaald, waren niet de enigen wier gedrag bestendig
dat van dolle kermisvierders geleek, ook onder
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de bewoners der andere deftige huizingen niet. Dag na dag, voor het krieken, was
het gelal en rumoerigheid aan de gracht, oploopjes hier of aan de overzijde, schelden,
vechten, dienders voor de deur, of erger nog, een kruierswagen met beschonkenen
beladen, van joelende nieuwsgierigen omstuwd. Jasper had geleerd vroeg ter been
te zijn want, al bezaten de broeders ieder een sleutel voor het onderhuis, vaak
bevonden zij zich onbekwaam die te gebruiken. De knecht zelf werd weleens
genoodzaakt zich aan de wijn te buiten te gaan wanneer mijnheer Ferdinand of
mijnheer Carel, de meest onbezonnenen van het drietal, onverwachts vrienden
medebrachten, voor wie zij een gelag bestelden, dat wel duren kon tot hun vader aan
het ontbijt begon, de klerken in het kantoorvertrek al bezig waren. En welke vrienden
traden hier binnen. Meest waren het drinkgezellen, die avond toevallig aangeklampt
in De Oude Graaf of een ander koffiehuis, bij Mattheus Klinckert in de Nes waar,
naar men zeide, de verstoktste nachtwandelaars hun laatste verzet zochten, dikwijls
ook in gezelschap van buitenlandse komedianten en hun vrouwen, even toevallig
met hen bekend geraakt in een speelhol of in de Amstelstraat. Het huis weerklonk
dan van hun geraas, van gemene, zelfs lasterlijke liederen uit volle borst gegalmd,
dat het aan de overzijde te horen was voor de meiden, daar al bezig met het schrobben
van de kleine steentjes.
Zeker mocht de huisgeest, had hij hier gescholen, gemijmerd hebben wat
zonderlinge gasten een passantenhuis soms binnen zijn muren bergt. De tijd evenwel,
die zij hier doorbrachten, vloot niet met de bekende wilde haren der jonkheid heen,
hij duurde zolang het de oude Bennebroek dragelijk ging in de gezondheid en in de
zaken, en dat was gedurende de meeste van die jaren dat in ons land de mensen
burgers en burgeressen heetten en een vreemde taal de mode werd. De naam, het
huis van Klinckert, bij vorige geslachten een eervolle klank, thans met schimp of
minachting uitgesproken, had de betekenis van liederlijkheid gekregen. De jonge
heren, gelijk zij nog heetten zolang zij verkwisten konden, werden door straatjongens
gesard met de waarschuwing dat er beestjes liepen en zelfs hun vader hoorde hem
gemene woorden nageroepen met betrekking tot zijn zwaarlijvige gestalte. Maar ook
bakker en slachter en poelier gebruikten hoe langer zo driester taal wanneer de knecht
hen weder teleurstelde met de rekeningen sedert jaren opgelopen. Dat
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een rekening, hoe oud en hoe uitvoerig ook, aan de deur verscheen, was een
gebeurtenis door geen enkel huis hier in de rij ooit gezien. Maar Samuel Bennebroek
had de vergeetachtigheid te ver gedreven, zo ver dat nietigheden met de jaren
gewichtig geworden waren en thans overleg vereisten, te meer toen zwaardere
verplichtingen het hem lastig maakten en er, tot overmaat, uit het verborgene
onverwachte papieren opdoken, zogenaamde obligaties, door zijn zoons van hun
handtekening voorzien. Zelfs voor een zeer vermogend man, gelijk hij onbestreden
was geweest, kunnen vorderingen van slachter of kledermaker, indien tot vijf cijfers
gezwollen en gevoegd bij schuldbekentenissen boven de zes, hoofdbrekens bij de
kwijting kosten. En dit overkwam Bennebroek omtrent de tijd dat hij eerder aan zijn
einde dan aan zijn vermaak mocht denken.
Wat de buren voor onmogelijk hadden gehouden zagen zij nochtans hier gebeuren.
Eerst waren het slechts enkele schilderstukjes welke door een antiquair werden
weggedragen, daarna sommige rariteiten. Toen waren het, en daar kwamen voerman
en wagen bij te pas, twee konterfeitsels van voormalige bewoners, door de knecht
ontdekt achter een der schotten van de zolder. Het was een donkere middag van het
najaar toen, in hun verspiedertjes, de buren ze zagen gaan.
Nadat kort daarop, geheel onverwacht, Samuel Bennebroek verscheiden was,
vertrokken de nabestaanden, het huis onbewoond latende, de gordijnen neder, de
deur gesloten. Alleen enkele vertrekken van het onderhuis werden gebruikt, maar
overigens, drie jaren lang, stond het eenzaam, met stof op de kozijnen.
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XVIII
In de dagen dat de Verenigde Provinciën, eertijds fier onder hun eigen vlag, niet
beter schenen te verdienen dan de naam van een departement, bleek hoe ver de stad,
machtig in de geschiedenis van volkeren, thans zonder schepen op het IJ, tot armelijk
verval gezonken was, te groot voor haar bewoners. Een geplunderd land, een zwijgend
volk onder vreemde overheersers, dat was haar voorkomen, overal te zien. Over het
brede water hingen wel veel wolken, maar een koopvaarder lag er niet. De neringen,
schraal uitgestald, stonden verlaten, langzaam ging het verkeer van slede of schuit
en voor het werk was geen haastigheid, de werven, de weverijen, de katoenmolens,
de suikerbakkerijen gesloten wegens gebrek van aanvoer, alle bedrijven kwijnend
wegens nooddruftigheid van de klanten. Van de Haarlemmertot de Muiderpoort zag
men de nutteloosheid van uitgestrekte terreinen binnen de wallen en waar men kwam,
in rijke of geringe buurt, stonden huizen ledig, de vensters dof. Er werd in de straten
ook weinig gerucht gehoord want de mensen hadden geleerd te zwijgen of te praten
met een gedempte stem.
Het meest was de stilte te merken op de voorname grachten, waar een koets thans
zelden reed en een klopper al te luid klonk in de verlatenheid. Van het huis met de
ossekop ging de benedendeur somwijlen open, in de avond zag de late voorbijganger,
door het tulen gordijn waar voorheen een kantoor was geweest, een kaars en een
koffielicht, een grijs vrouwenhoofd gebogen over verstelgoed. Dat deel was verhuurd
aan Hendrik Serklaas de boekverkoper, een man die zeide dat zijn grootvader eigenaar
van dit huis was geweest en die thans hier een bergplaats voor zijn boeken hield.
Alleen voor dit doel werd het echter niet gebruikt, want zijn moeder, de weduwe van
Andreas Serklaas, had er haar slaapkamer en in de avond, de zoon naar zijn woning
gekeerd zijnde, zat zij aan de voorzijde tot een laat uur, meestal in eenzaamheid,
behalve wanneer zij, gelijk vaak gebeurde, het overgordijn had toegeschoven. Slechts
de nachtwaker wist dat zij op zulke avonden behoedzaam een bezoeker uitliet, daarna
de deur grendelde.
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Zij was, ondanks de grijze haren, een felle vrouw. Eens, toen de Franse keizer in de
stad verwacht werd, was een diender komen zeggen dat zij op last der overheid de
vlag moest uitsteken en, met een verwensing tegen de prefect, had zij de deur voor
hem toegeslagen. Twee jaren duurde het dat de politie dit geheimzinnig huis gadesloeg
met de verdenking dat komplotteerders en hun verspieders hier samenkwamen, doch
zelfs wat de nachtwaker wist bleef haar verborgen.
Eenmaal was het met de vreemdeling gedaan, de bevrijding kwam, de roes van
vreugde bruiste langs markt en straat, met overal de vlaggen uit de ramen en, alsof
het toveren was, zo keerde in dat late najaar het geluid van levendigheid terug, te
horen aan de klokken van de torens, te zien aan de blinkende aangezichten, de oranje
linten aan de borst.
Nog eer het groen aan de wallekant ontloken was herleefde het huis tot een nieuwe
wederwaardigheid. Naast de stoep kreeg het een bord aangeslagen, met een biljet
beplakt, vermeldend dat pand en erve, de zich daar bevindende meubilaire goederen
incluis, publiek geveild zouden worden en dat gegadigden gelegenheid zouden hebben
een en ander te bezichtigen. Gedurende drie dagen konden alle nieuwsgierigen de
deur openduwen, inen uitlopen over de biezen matten, op marmer en parket gelegd,
en op iedere stoel gaan zitten. De veiling evenwel werd opgehouden, vermits de
notaris in de courant bekendmaakte dat huis en inboedel onder de hand verkocht
waren.
De koper was de heer Gideon Tinckler die, gesproten uit een Oostindische familie,
onlangs in het vaderland was gekomen en zich te dezer stede wenste te vestigen.
Toen hij kort voor de veiling vernomen had dat het huis te koop was, had hij zich,
zonder het te bezichtigen, van blijdschap opgewonden, naar de notaris gespoed en
hem verzocht de koopbrief op zijn naam te stellen. Twee redenen had hij voor zijn
vreugde. Ten eerste noemde hij het een gelukkig toeval dat wijlen de moeder zijner
echtgenote, mevrouw Beyaardt geboren Montijn, hier geboren was. Ten tweede sprak
hij van een wonderlijke beschikking, aangezien zijn grootmoeder, die de naam
Klinckert droeg, hem in zijn kinderjaren verteld had van de familie die te Amsterdam
woonde, waarmede zij volgens de overlevering verwant moest zijn, in het fraaiste
huis van de stad, met goud in alle zalen. Zo zeer hadden die fantasieën hem geboeid
dat hij ervan gedroomd
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had en dit huis in zijn prille jeugd voor zijn geest had gestaan gelijk een droombeeld
van heerlijkheid. Aldus had, alleen door de mare, de bekoring ervan gewerkt aan het
ander einde der wereld.
De huurder van het onderhuis kreeg aanzegging het spoedig te ontruimen, hetgeen
hevig verzet van de weduwe Serklaas veroorzaakte. Te zamen met metselaar en
timmerman onderzocht Tinckler iedere plek van kelder tot zolder, vaak verrast door
velerlei voorwerpen welke uit donkere hoeken te voorschijn gehaald werden, drie
kisten vol Frans en Saksisch porselein, aardewerk van Faënza, een theeservies in het
zwart, Chinese vazen, zo veel dat hij het merendeel, van stof gezuiverd en met doeken
bedekt, weder aan het schot liet bergen, te zamen met menig meubelstuk dat hij uit
de mode achtte. Voor troffel en hamer bleek er niet meer te doen dan het huis van
de nieuwerwetse gemakken te voorzien, voorts in de zaal de schoorsteenmantel te
vervangen door een lagere, echter van wit marmer, aan de muur van het onderhuis
de verroeste lantaarn door een andere van wit glas, gelijk de gebroken ruitjes. De
voornaamste nieuwigheid verscheen aan het tuinhuis waar, ter wederzijde der deur,
hokken getimmerd werden met ruime kooien, de spijlen zo dik als men in een
beestenspel kan zien. Ook werd aan de voorgevel het wapen schoongekrabd, de
spreuk verguld.
Toen in de nazomer Gideon Tinckler zijn gezin hier bracht, zijn honden, zijn
knechts met bagages, toonde zijn vrouw wel instemming met zijn keuze, echter
minder geestdrift dan hij had verwacht. Dit schreef hij toe aan de zeeziekte waarvan
zij in erge mate te lijden had gehad, het schip dat hen van Engeland naar de Texel
voerde gedurende vier dagen in een storm geslingerd hebbende. Ook toen zij het huis
binnentraden was het weder nog onstuimig, de regen viel overdadig uit de donkere
lucht, door de windvlagen in schuine stralen gedreven, en zo somber was het in de
zaal dat Agnes Tinckler, met een sjaal om de schouders en een stoof onder de voeten,
huiverig naar buiten zat te staren. Die eerste nacht sliep zij niet en zij woonden hier
nog geen week of haar echtgenoot, door de ervaring bezorgd over de zwakheid van
haar gestel, ontbood een geneesheer.
Zij was een dochter van Magdalena Montijn en een halfzuster van Coenraad
Hoogenboom, een hooggeacht koopman. Hoewel vele der huizen aan deze gracht
andere bewoners hadden,
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waren er nog bedaagden die zich herinnerden dat haar moeder, ruim veertig jaren
geleden, opzien had verwekt door de verzaking van de huwelijksplicht, met een
vriend des huizes het land verlatende. Het gerucht daarvan, uit de vergetelheid
herrezen en met verzinsels opgesmukt, deed thans snel de ronde.
Dit kan een der redenen geweest zijn dat Tinckler, een bedrijvig man, begerig hier
nieuwe zaken van handel of nijverheid te ondernemen en daartoe in verbinding
getreden met heren van de beurs, vaak geprikkeld werd en zich ergerde wanneer hij,
met hen sprekende, het vermoeden kreeg dat zij een voor hen onbeduidend voorval
uit het verleden nog de belangstelling waard achtten. Kort aangebonden, gewend aan
andere manieren, sprak hij daarover zijn ergernis uit, hetgeen tot onaangenaamheden
leidde, zodat hij de naam kreeg een onbehouwen man te zijn. Dat was hij geenszins,
wel voortvarend, ietwat ongeduldig met de wijzen van een vorig geslacht, die derhalve
de omzichtigheid in de zaken, tot dusver hier gehuldigd, niet verdroeg, terwijl
daarentegen zijn ongeduld voor gebrek aan degelijkheid werd gehouden. Merendeels
met eigen middelen, slechts in deelgenootschap met enkele vrienden die hem hun
vertrouwen schonken, stichtte hij aan de Overtoom een katoenspinnerij, met de
nieuwste machines toegerust, op Oostenburg een werf waar lichtere, maar snellere
schepen gebouwd zouden worden. Ook in Luik en in Gent vestigde hij spinnerijen
en steeds weder hoorde men hem spreken van andere ondernemingen die, volgens
zijn overtuiging, de algemene welvaart zouden bevorderen, kanalen, droogleggingen,
door bezadigden hersenschimmen genoemd.
Voor de naaste buren was er een andere reden om met misnoegen over deze
bewoners te spreken. Van de dag dat zij kwamen werd dit deel van de gracht onveilig
genoemd wegens de honden, twee kolossen, met woest uitziende zwarte snoeten, zo
sterk dat er twee knechts nodig schenen om ze, op gezette uren, aan zware kettingen
uit te laten. Burengerucht veroorzaakten die cerberussen niet, daar viel niet op te
zeggen, men hoorde ze minder dan het keffertje dat mevrouw om de voeten liep,
maar ondanks alle verzekering van de knechts omtrent hun goedaardigheid hield
men ze voor gevaarlijk en zelfs de slachter haastte zich weg wanneer hij, het vlees
bezorgd hebbende, ze aan de deur zag naderen. Er werd verteld dat andere honden,
door hun meester die kant geleid, niet verder wilden. Van mevrouw Kien, ter
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rechterhand wonende, ontving Tinckler reeds in de aanvang het verzoek, althans op
het uur dat haar zoontje van de school moest komen, zijn beesten op te sluiten en
zijn spottend antwoord bracht ontstemming voort. In de loop der jaren lieten de
klachten ook niet af, ofschoon die honden toch geen andere overlast deden dan door
het voorkomen. Tinckler zelf had in zijn huis meer hinder van het keffen dat de King
Charles van zijn vrouw de ganse dag deed.
De familie gold ook, even onredelijk, voor parvenu. Voor de kales hadden zij
smetteloos witte paarden, sterk de aandacht trekkend, en zij reden bovendien met
rijtuigjes van nieuwerwets model, hier nog niet gezien, de jonge mijnheer in een
faëton, de jongejuffrouw Jeanne, toen een kind van omtrent veertien jaren, dagelijks
in een panier, zelf mennend, alleen van een palfrenier vergezeld. Noch was dit het
laatste wat men op hen te zeggen wist. De ramen stonden altijd wijd open, zodat de
voorbijganger de Franse meubelen kon zien, sierlijk weliswaar, maar te zeer verguld
en voor vertoon van goud, zij het in schijn, was het de tijd niet.
Van mevrouw Agnes Tincklers aanwezigheid werd in de luttel jaren dat zij hier
woonden weinig gemerkt. In het begin was er wegens haar ongesteldheid geen visite
van de buren geweest en, hetzij door onbekendheid met de gewoonte, hetzij door
haar gedurig wankele gezondheid, welke haar veel aan de kamer bond, bleef bezoek
hunnerzijds achterwege. Wanneer een der buren van rechts of van links in het
voorbijgaan haar toevallig aan het venster zag, wist hij niet of hij al of niet mocht
groeten en wendde het hoofd af. Het gerucht, dat de aard heeft de persoon wie het
betreft te bereiken, drong ook tot Agnes Tinckler door, zodat zij wist hoe er over
haar moeder werd gesproken. De grief, hiervan ondervonden, verzweeg zij voor haar
man. Zo groeide de indruk tot een gevoel van vernedering. Zij gevoelde zich hier
niet thuis. De zaal, met uitzicht op het koepeltje, de daken, de wolken, was haar een
somberheid en soms sprak zij ervan dat zij naar een kleiner, een lichter huis verlangde.
Zo vaak hoorde haar man haar die verzuchting uiten dat hij haar eens vroeg voor
welke stad zij een voorkeur had, waarop zij antwoordde dat het niet de stad was die
haar beklemde, maar het huis dat haar ongenegen bleef, haar drukte met een zwaarte
op de borst en haar het gevoel gaf dat er wolken boven het hoofd hingen. Soms ook
was het
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haar of er een koude aanwezigheid, welke zij niet noemen kon, door de gangen sloop.
's Nachts hield zij vaak de ogen in het duister open, opmerkzaam of er een geluid te
horen was. Het bed, meende zij, was haar al veel te groot.
Zij vergiste zich niet, het huis bleef onvriendelijk voor deze afstammelinge der
Klinckerts. In het najaar, toen haar man dagen achtereen in Den Haag vertoefde voor
de oprichting van een grootse onderneming, werd zij bedlegerig. Het geluid van de
hoest werd gehoord, onophoudelijk, dat de dienstboden er met meewarigheid op
letten.
Spoedig nadat zij gestorven was kwam er over Gideon Tinckler een verandering.
Hij scheen geen belang meer te stellen in zijn zaken, noch in zijn honden of paarden,
hij zat voor het vuur of trad langs de rand van het tapijt heen en weder, en soms keek
hij rond alsof hij voor iets zijn verachting wilde uitspreken. En op een dag deelde
hij zoon en dochter zijn besluit mede naar Java terug te keren, waar hij werk naar
zijn aard zou vinden. Het is lang geleden, zeide hij, dat ik aan zalen vol goud geloofde,
een mens heeft meer te doen dan zijn tijd nutteloos door te brengen. Zijn zoon wenste
hem te vergezellen, maar voor zijn dochter Jeanne, die verkoos in dit huis te blijven
wonen, achtte hij dit ook beter.
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XIX
Het huis had de glimlach herwonnen en daarmede ging het een periode der eeuw
tegemoet, vol nieuwigheden hier tot dusver onbekend, waarvan sommige aardige
beuzelingen mochten zijn, andere daarentegen een goed beginsel toonden, andere
weder de heftigste driften tot rampzaligheid. De tevredenheid in de aanvang was
voor de voorbijganger zichtbaar wanneer op een zomermorgen, de zon fonkelend
door het loof en op het water van de gracht, bakkersknecht of groenteboer langer
dan nodig aan de benedendeur met de keukenmeid stond te praten en onderwijl, door
de witte gang, de dartelheid gadesloeg, waar Jeanne Tinckler zich al in het vroege
uur vermaakte te midden van haar honden.
Juffrouw Jeanne, gelijk zij niet alleen in haar ongehuwde staat genoemd werd,
maar ook, veel later en op eigen wens, in haar weduwtijd, was twintig jaar toen haar
vader en haar broeder naar hun suikerlanden in Oost-Indië vertrokken, een jonge
dochger weliswaar, die evenwel toen reeds blijk gaf van haar wil en de haar tot
bescherming en huisbestuur toegevoegde mevrouw Porfiras ontberen kon. Reeds de
dag dat zij, teruggekeerd van het vaarwel van het Nieuwe Diep, hier te zeggen had,
liep zij in haar amazonekleding trap op trap af met een schrijfboekje in de hand,
vergezeld van haar vriendinnen Adriana Vreugde en Cornelia Kien, door de knecht
Jurriaan gevolgd, om te beschikken over de veranderingen welke zij aangebracht
wenste. Die betroffen voornamelijk het gerief der honden. Een van haar vaders
mastiffs, voorheen de schrik van de gracht, was nog in leven, maar zo zeer lijdend
aan de kwalen des ouderdoms dat hij ongaarne zijn hok verliet, waar hij het minst
door de andere, jonger dan hij, gestoord werd. Bovendien was hij nors geworden,
zodat alleen Jeanne hem durfde te verzorgen, hetgeen veel geduld vereiste, uren zat
zij soms in het hok gehurkt. Voor de andere, en dat waren er toen zij de beschikkingen
trof nog slechts vier, werden de twee vertrekken in de vleugels van het onderhuis
ingericht, waartoe de metselaar in de muur poortjes hakte
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tot uitloop in de tuin, daarboven op de verdieping weder twee, het een naast het
vertrek eertijds de kinderkamer genoemd, het ander naast het badsalet, een gemak
door haar vader aangebracht.
Er bevond zich slechts één man in de stad die de trots der eigenares op het bezit
van haar poedels waarderen kon, Dijkman de dresseur van de Nieuwezijds
Achterburgwal, door wiens tussenkomst zij ze verworven had, naar zijn zeggen van
een edelman te Brussel. Voor ieder ander waren het juffershonden, niet eens sterk
genoeg voor een melkwagen. Men moest ze echter in de zaal zien om hun verdiensten
te begrijpen. Daar besefte men de fraaiheid van het paar Sénateur en Coquine, witte
koordepoedels, zo genoemd naar de pijpkrullen welke hun van de rug, halverwege
geschoren, tot de grond hingen, en door een vorige meester met hun eigennamen
bedacht tot een spot van politieke aard. Behaagzieke manieren kon juffrouw Jeanne
niet velen, in mens noch hond, derhalve had zij met misnoegen gezien dat deze
poedels gingen opzitten voor een beschuitje, hetgeen zij, alsof het hun zo geleerd
was, naast elkander deden, en zo geduldig zaten zij dan, steeds kwispelend, dat Jeanne
hun het kunstje vergaf. Spoedig, bij een bezoek van de dresseur, vertoonden ze
andere, welke volgens de knecht ook in het Franse paardenspel te zien waren geweest.
Het tweede paar, zijnde chocoladepoedels, zo genoemd naar de kleur hunner gekrulde
vacht, heette afkomstig uit de nalatenschap ener befaamde zangeres aan de opera,
hetgeen ook blijken mocht uit hun gedrag, daar zij immers Jeannes enige honden
waren die, tijdens de zang van juffrouw Cornelia Kien aan het klavier, geen
hartverscheurend gejammer aanhieven, integendeel, een gepaste levendigheid aan
den dag legden. Bij deze vier van gemiddelde grootte werden binnen enkele maanden,
door Dijkmans onschatbare behulpzaamheid, vier kleinere gevoegd, een paar griffons,
een paar graafhondjes van het eiland Skye, welverzorgde diertjes, ook zij niet geheel
in kunstjes ongeleerd.
Juffrouw Jeanne werd een bekende persoon in de stad. Vroeg in de morgen stonden
er nieuwsgierigen voor het huis verzameld, tot de brug aan de leuning, om het levendig
schouwspel gade te slaan, hoe zij uitging voor de ochtendrit op haar schimmel,
omringd van de poedels, gevolgd door de pikeur, niet het minst de aandacht trekkend
door haar verschijning, daar zij meestal een blauw rijkleed droeg met een daarbij
passend steekje

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

579
van uitheems model en het rode haar, dat zij overvloedig had, op zonderlinge wijs
gekapt. Zij stak ook zeer af bij de vriendinnen die haar vergezelden en meestal reeds
wachtten, de paarden heen en weder trappelend, zij stemmiger in de kleding, minder
dapper in de rijkunst, juffrouw Kien zelfs enigermate bedeesd, terwijl juffrouw
Jeanne, hoewel zij een driftiger paard bereed, het gemakkelijk in bedwang hield bij
het gejoel der jongens.
Het belangrijkste echter van dit morgenuur was niet de gratie noch de weelde hier
ten toon gespreid, maar het vervolg daarvan wanneer de cavalcade de andere gracht
was afgereden en de meeste toeschouwers huns weegs waren gegaan. Het was bekend
hoe de stad nog vele jaren na de overheersing onder de miserie leed en een aantal
der inwoners tot de bedeelden behoorde, een aantal zo groot dat de gezamenlijke
inspanning van overheid en gegoeden op verre na niet in de noden kon voorzien.
Eerder reeds had juffrouw Jeanne het voorbeeld haars vaders gevolgd en haar
speldegeld aan de behoeftigheid besteed, thans, dat zij slechts een boodschap had te
zenden aan de heer bankier, iets verder aan de gracht, deed zij het met ruimer hand,
ook steeds erop bedacht daar de nood te lenigen waar hij zelfs tot bedroevend bedelen
drong of waar hij nog in het verborgen schrijnde. Het wemelde van bedelaars in de
stad, hetzij van zulke die slechts de hand konden ophouden, hetzij van het slag dat
met een orgeltje of met zwavelstokjes liep, of alleen maar een deuntje zong, de ogen
op een deur gevestigd. Wanneer, omtrent negen uur, juffrouw Jeanne uitgereden
was, werd de benedendeur opengedaan en de knecht reikte de een na de ander, soms
wel een dertigtal, het keteltje met warme gort of wat het jaargetijde schafte. Het
armste volk wist dat het op deze gracht zeker spijziging vond en dit was evenzeer
een reden voor de bekendheid welke juffrouw Jeanne had verworven.
Het huis van Klinckert was onder haar ook een gul huis, gelijk het in vroeger tijden
was geweest, de deuren wijd open voor vriend en gast, de knecht met het
presenteerblad in de hand, koffie- en theepot niet slechts fraaier, maar tevens groter
dan men ze elders zag. Dorothea van Caster, dochter van de professor aan de Illustere
School, en Cornelia Kien, dochter van de makelaar in suiker, beiden op dezelfde
gracht woonachtig, voorbij de Leidsestraat, waren niet de enigen die hier dagelijks
verkeerden, er verenigden zich somtijds wel een tiental jonge
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dames in de zaal en vaak, na een concert in Felix of een opvoering in de komedie,
vulden oudere dames het gezelschap aan met de heren die hen ten geleide dienden.
Op zulke gelegenheden had mevrouw Porfiras het avondbroodje in de eetzaal gereed
doen zetten, dat zich steeds onderscheidde door zekere Oostindische gerechten of
versnaperingen, door haarzelve toebereid, want zij was, evenals Jeanne, van Batavia
geboortig, een goedhartige vrouw met een onschuldige lach, vol ijver wanneer het
de gastvrijheid betrof. De zaal, nog met de blauwe zijde bespannen uit de tijd van
mevrouw Hoogenboom, hoorde dan tot een laat uur de gesprekken en opvattingen
over de zede waarvan een vorig geslacht verbaasd zou zijn geweest en de
vooruitstrevendheid van Jeannes meningen, trots en met vuur uitgesproken, trokken
steeds de aandacht, want zij nam geen blad voor de mond, vooral aangaande het
euvel van de armoede, door haar als een onrecht gebrandmerkt, een schande voor de
gegoeden, hetgeen zij al haar vrienden ter overdenking gaf.
En in de loop der jaren nam het gebruik van de gastvrijheid gestadig toe, ook in
vrijmoedigheid. Eerst was het een verminkt officier met zijn gezin, van Java gekomen
met brieven en geschenken van haar vader, die hier een halfjaar lang een vriendelijk
onthaal genoot. De dienstboden hadden toen druk werk, ware het alleen om de plekken
te reinigen die zijn krukken op marmer en hout van de vloeren achterlieten, het huis
leed dagelijks enige schade, want de majoor had vijf zoontjes die zich bezighielden
met zulk speelgoed als klewangs, kattepullen, buskruit, en het rumoer dat zij
veroorzaakten met hun jachtwild, voorgesteld door de honden, was soms ondragelijk.
Geen deur, geen muur of het toonde een kerf, een kras. In de gangen hingen
gewoonlijk sterke geuren van kajapoetih en akkerwangi. Later werd door juffrouw
Jeannes vrienden weleens schertsenderwijs de opmerking gemaakt dat haar
gastenboek, had zij er een gehouden, zeker dat van het bijbellogement in omvang
geëvenaard zou hebben, want de gasten waren er, althans gedurende de eerste jaren,
de regel, niet een enkel, maar meestal een gezin, meestal ook lieden voor wie het
verblijf in dit huis tevens een verlichting bracht, gelijk de zendeling Leffens en zijn
echtgenote, die van de kust van Guinea kwamen met twee kleine inboorlingen ter
opvoeding in het vaderland, een Oostenrijkse gravin met haar zieke dochter en
kamenier, een edelman uit Gent met familie,
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hier verblijvend om een proces te voeren, en vele meer. Wanneer een dame van haar
kennis verlegen zat om onderdak voor een beschermeling kon zij gerust zijn het ten
huize van Jeanne Tinckler geredelijk te vinden. Het was dus niet te verwonderen dat
het, met honden binnen, paarden buiten, met hulpbehoevenden en gasten, een periode
was vol afwisseling en drukte in het huis en dat de ganse dag de schel beneden luidde
van al degenen die de keuken hadden te voorzien, met dat alles een huis van
welgevallen en lach.
Hierin kwam verandering door de bruiloft waarvan Jeanne Tinckler berouw zou
hebben, de vergissing die geheel haar leven een vraag in haar hart liet. Nadat zij
zeven jaren meesteres geweest was en in die tijd geen enkele hindernis voor haar wil
ontmoet had, nadat zij met haar vriendinnen veel gediscussieerd had over de
huwelijkse staat, liet zij zich door een man overtuigen de vergissing te begaan zich
te verbinden, zonder de dwang van het hart, welke volgens haar eigen mening de
enige reden daarvoor mocht zijn. Het kan een ieder, ook de verstandigste, gebeuren
dat hij een redeloze daad doet waarvan hij later tevergeefs de oorzaak zoekt. Het
was, gelijk zij Deshardes oprecht bekende, ook slechts een duister sentiment, niet
anders dan een onnoembare huiverigheid voor een eenzame toekomst, welke haar
dreef toe te stemmen het lot met hem te delen. Behalve de ontstentenis van de enige
noodzaak ontbrak er ook niets aan de grondslag waarop een huwelijk gevestigd wordt
en Jeanne meende dat een redelijk huwelijk beter dan een sentimenteel het welslagen
waarborgt, immers daar het aan geen zielsverlangen behoeft te voldoen. Zij wist niet
dat, waar een ziel is, ook het verlangen sluimert en dat het soms te laat ontwaakt
voor deze wereld, gelijk slechts bejaarde vrijgezellen en andere eenzamen vermogen
dat te beseffen.
De voortekenen wettigden de overtuiging van Jeannes vrienden dat de wensen
voor haar geluk vervuld zouden worden. Deshardes was gezond en welgeschapen in
de kracht zijns levens, scherpzinnig en welopgevoed, deelgenoot in het bankiershuis
van zijn naam, volijverig en niettemin beraden in de omgang, en het enige wat een
nauwkeurig aanmerker van hem zou kunnen vergen was dat hij een greintje minder
van de zelfoverschatting mocht bezitten.
Deze eigendunk wekte reeds een dag na de bruiloft haar
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ontstemming toen Deshardes de knecht beval de poedels uit de zaal te verwijderen
en op te sluiten, zonder Jeannes gehechtheid aan haar honden in acht te nemen. De
dag daarna brak de eerste twist uit door een beuzeling, een dier nietige aanleidingen
welke de rede niet voorzien had. Deshardes, van het ontbijt opstaande om naar zijn
kantoor te gaan, ontdekte op zijn mouw een wit haar van een der hondjes en dit
ergerde hem zo zeer dat hij van onzindelijke mormels sprak. Zijn echtgenote
antwoordde dat hij zich vergiste, waarop een korte, heftige redetwist volgde, eerst
over de betekenis der gebezigde woorden, dan over de aard van de hond en van de
mens, dan door een besluit beledigend voor de een zowel als voor de ander. Het
middagmaal gebruikte Jeanne in het salon, in gezelschap van haar hondjes, en zo
was het begin der tweedracht. De dwang van het hart, die dergelijke dwaze
onenigheden, als zich hier in toenemende mate voordeden, telkens uitwist in berouw
en doet vergeten, ontbrak en daardoor bleven zij in het geheugen, kwade stoffen,
woekerend en verergerend. Bij hem toonde zich de toorn door de bleekheid van zijn
aangezicht en de gebalde vuisten, bij haar echter in verheffing der stem, erger nog,
in het breken der borden en het slaan met de karwats. De vrienden lieten hun bezoeken
na om de taferelen te vermijden, de gasten werden geweerd.
Jaren ging de strijd voort, herhaaldelijk een toppunt bereikende, en het duidelijkst
getuigenis van het verbitterd leven was dat de knecht de dienst opzegde omdat hij,
naar zijn woorden, geen leven had in onweder bij dag en bij nacht.
Maar een dier toppunten maakte er een einde aan. Op een morgen vond Jeanne
een van haar poedels, een jong dier, opvolger van Sénateur, doodgeschoten in zijn
mand. Zijzelf begroef hem in de tuin en daarna ging zij uit. Door de advocaat liet zij
haar echtgenoot schriftelijk verzoeken haar huis te verlaten. En nogmaals hoorde zij
in de vroegte een pistoolschot en nu had Deshardes een einde aan zijn leven gemaakt.
Hoeveel er van haat en leed hier in die jaren was geweest, geen boek zou het willen
zeggen wegens al de beuzeligheden.
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Het kan zijn dat het opviel wegens de stilte in de stad, het kan zijn dat het besef
ontwaakte hoeveel er was verwaarloosd, maar zeker nam de behoefte aan zindelijkheid
en orde treffend toe in de jaren volgend op de bevrijding, de bezigheid van het
opruimen al hetgeen oud, versleten, onrein of nutteloos was, het nederhalen van
wrakke muren, het baggeren en het dempen van vervuilde sloten of dode grachtjes
in looiers- of weversbuurt, het afsnijden van wallekanten, bovenal het herstellen van
woningen allerwegen. Het scheen of bijna iedere Amsterdammer, door buur en vriend
aangestoken, iets had aan te merken op het voorkomen van zijn huis en waar men
kwam zag men ladders en stellingen opgericht waar verbouwd werd, een gevel
beschilderd of bepleisterd van dak tot stoep, op zijn minst de loodomlijste ruitjes
door grotere vervangen uit de behoefte om helder te zien. In straat na straat ook
verdwenen de gekleurde luiken van de ramen, de overgebleven luifels, de bonte
uithangtekens, rumoerig en gevaarlijk bij kwaad weder. De daken, van het groensel
gezuiverd, blonken in vernieuwd rood, vooral op zulke dagen wanneer de zon uit
klare plekken tussen de regenwolken scheen. Een ieder had in die jaren lust gekregen
in de schoonmaak, de kleine steentjes werden vaker geschrobd, de meiden verkwistten
het water met de glazenspuit. Menigeen ook kreeg de moed een nieuwe nering te
beginnen en vele puien werden veranderd, naar de mode sober en zonder sieraad,
maar net in de verf. Toen er genoeg was opgeruimd hield de drift nog aan, menig
pronkstuk van de oude tijd ten offer eisende, zelfs torens die nutteloos heetten. Het
was een oude drang, de mensen ingeboren en thans vrijgelaten, een goed teken voor
de toekomst, want de lust aan reinheid behoort aan de dorst naar fatsoen, een schoon
geweten dat gedaan wordt hetgeen de mens betaamt. En hiervan kreeg in de loop
dier jaren de stad het aanzien, kaler dan voorheen, stemmig, sober, maar welgewassen
en opgeknapt.
In die tijd van schoonmaak groeiden de kinderen van Arnoldus Klinckert de
horlogemaker op, een jongen en vijf meisjes. Sinds
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de dagen van de Republiek ging het traag in het ambacht en al vóór hem had zijn
vader het toegeschreven aan de magere tijd, immers de klanten, bij wie eertijds de
kostbare uurwerken tot herstelling gehaald mochten worden, waren thans zeldzaam
in de Sint-Jorisstraat. Wegens de karige verdienste ook had de verkering lang geduurd,
maar toen kort na elkander zijn ouders gestorven waren en hij zonder hulp zat in het
te ruime huis, hadden hij en Sophie het gewaagd, daarbij ter verlichting de grote
slaapkamer afstaande aan twee commensaals, de gebroeders Pas, beiden geëmployeerd
aan het entrepot, ordentelijke lieden die, behalve voor hun taak, weinig uitgingen en
dus de avonden gezellig maakten.
Deze commensaals waren het die Arnoldus wezen op de gebreken van het versleten
huis en aandrongen dat hij de hem nagelaten spaarpenningen zou besteden aan de
vernieuwingen welke hij, naar hun mening, verplicht was aan te brengen tot behoud
der waarde van zijn eigendom. Vooral Wouter Pas hield onvermoeid met raadgeving
aan, wijzend naar de brede scheuren in de achtermuur, nesten vol stof en ongedierte,
de brokkelige steen aan de voorkant, de nodeloze hoogte van de werkplaats die, de
zoldering verlaagd zijnde, ruimte voor een insteekje zou bieden, een gezellig zitje
voor bezoek op zondag. Wouter Pas ook ontdekte een geldiger reden voor de slapte
in het werk dan het gebrek aan klandizie. Wie onbekend was met de zeden in de stad
zou, van de Munttoren naar het Koningsplein gaande, hier langs het Singel niet anders
dan een lommerrijke bloemenhof waargenomen hebben, maar de politie en de
nachtwaker wisten beter. Voor een bloemenmarkt was een tapperij op iedere hoek
overbodig. Er waren ook stegen, overdag verlaten, bij donker vol roerige gestalten,
daarachter was de dwarsstraat, waar de koetshuizen en de stallen der gegoeden met
gesloten deuren stonden en in de lage huisjes ertegenover, waar des avonds rode
lichtjes schenen, heersten verkeerde zeden, behorend bij dobbelspel, nachtbrakerij
en anderszins. Geen achtenswaardig heer, zeide Pas met treurig hoofdschudden, zou
insteeg of dwarsstraat gezien willen zijn, noch zijn knecht, vandaar het verloop der
klandizie. Maar zeker zou het verschil maken indien de horlogemakerij loffelijk
afstak door een eerzaam voorkomen en toonde dat het fatsoen hier thuis was.
Jacobus was vijftien jaar, een ijverig leerling bij zijn vader, toen

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

585
hij deze redenen hoorde, die diepe indruk op hem maakten. Wanneer hij uitging
vermeed hij de dwarsstraat, waar hij eens door dronken schippers was nageroepen,
hij had het gevoel behouden dat hij aan de rand der nette wereld woonde en reeds
lang begrepen dat de reden daarvan de behoeftigheid zijner ouders was, welke hen
immers ook noopte de commensaals te houden, een last die zij verduren moesten.
Hij was beleefd, gelijk het hem geleerd was, maar hij had een afkeer van de gebroeders
Pas die, met hun luide stemmen, hun aanmerkingen, zich gedroegen alsof zij hier te
zeggen hadden. Het was zijn liefste wens daar verandering in te brengen zodra hij
het vak verstond. En hij wist dat hij moest voortmaken, want het gebeurde al iedere
dag dat zijn vader hem van zijn tafel bij zich riep omdat zijn eigen gezicht te zwak
was te ontdekken wat er haperde aan spilletjes of balans. Het eerste wat hij zou doen
wanneer hij de kost verdiende zou zijn de commensaals de deur uitzetten, daarna het
huis laten opknappen tot het weer het behoorlijkste in de wijk was, gelijk zijn vader
vertelde dat het in vroeger tijd was geweest. Nu Wouter Pas van opknappen had
gesproken en vooral zijn moeder er oren naar had, dacht hij dat er een saai huis van
gemaakt zou worden, met een grijze muur achter en de voorkant donker geverfd,
gelijk hij er zovele had gezien.
Hetgeen Jacobus gevreesd had kwam zo uit. Eerst was het een opperman die met
een jongen de achtermuur bepleisterde, daarna in de werkplaats de zoldering lager
maakte, dan twee schildersgezellen die de gevel van de nok tot de stoep met dunne
bruine verf bestreken, tot hij glom en er geen streepje wit meer te zien was, na hen
kwamen er nog stukadoors die de balken van de zoldering met stuc bedekten en
daarover de witkwast streken. Maar toen de laatste stelling was weggenomen vond
Jacobus zelf dat het huis er fatsoenlijk uitzag en dat geen heer zich behoefde te
schamen hier zijn horloge of klok te laten bezorgen.
Toen hij achttien jaar was verstond hij het ambacht even goed als zijn vader en
hij was beter onderwezen, want drie winters achtereen had hij de avondschool op de
Pijpenmarkt bezocht. Er kwam nog steeds te weinig werk, zo weinig dat hij het alleen
af zou kunnen, maar zijn vader wilde er niet van horen en Jacobus liet hem in het
geloof dat de ogen nog sterk genoeg waren, ofschoon hij ieder werk zelf onderzocht
eer hij het af liet geven. Hij was vroom en leerzaam. 's Avonds zat hij, om door het
ge-
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keuvel der commensaals niet afgeleid te worden, alleen in de werkplaats bij het
olielampje in de bijbel te lezen of in de boeken welke hij van de dominee of de
meester had geleend. Somtijds ook ging hij met zijn moeder en de twee oudere zusters
naar een spreekbeurt in het Nut, zodat hij wel onderricht geraakte in menig vraagstuk
van de rechte leer en zijn eigen mening durfde uit te spreken. Hij geloofde dat het
ieders plicht was God te eren door de gaven, welke hem geschonken waren, naar
geweten ten goede aan te wenden en dat alle werk, eerlijk volbracht, geloond werd.
In dit geloof meende hij de tevredenheid te zullen vinden.
Jaar verging na jaar en het werk bleef weinig, hetgeen Arnoldus Klinckert wel
verlichting gaf wegens de van lieverlede voortgaande verzwakking van zijn gezicht,
want hij kon het werk zijn zoon overlaten, maar hem tevens hoe langer zo meer in
de zorgen dompelde, al was het dan dat hij, twee der dochters getrouwd zijnde, minder
monden te onderhouden had. En Jacobus' zin voor onafhankelijkheid groeide tot
eigenzinnigheid. Het gebeurde dikwijls dat hij een nieuwe klant liet gaan omdat hij
geen werk wilde aannemen dat door een ander bedorven was en eens had hij een
werk, dat zeer lonend had kunnen zijn, geweigerd om geen andere reden dan dat het
hem tegenstond, een hangklokje, meer dan een eeuw oud, dat gereinigd moest worden
en daarna in een kas gezet van marmer met vergulde pilaartjes om te dienen als
pendule. Dit noemde hij broddelen. Vergeefs trachtten de commensaals hem te
overtuigen dat men in deze tijd niet stokstijf op zijn beginselen mocht staan, maar
moest nemen wat men gezonden kreeg. Jacobus schudde alleen het hoofd. En op het
zondags middageten werden slechts de gebroeders Pas met vlees op hun bord bediend.
Herhaaldelijk ook, wanneer de belastinggaarder aan de deur was geweest, sprak
Arnoldus ervan het klavecimbel, een oud erfstuk van een overgrootmoeder, te
verkopen, ofwel de porseleinkast in de kamer boven of andere nutteloze voorwerpen,
maar hij liet het omdat Jacobus zich verzette, zeggend dat men berooid uitkomt als
men het goed der ouderen niet eert.
Het was stil in huis, vooral in de middaguren wanneer alles aan kant gezet was en
de moeder met haar dochters in de voorkamer zat, met het linnengoed dat zij dankbaar
aanvaardde om de inkomste aan te lengen. Zelden klonk het optrekken of het slaan
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van een klok in de winkel, het straatje was ledig, alleen in het verspiedertje zagen
zij voorbijgangers op het Singel langs de geraniums gaan. Op marktdagen wilde de
klopper vaker luiden, maar de klant die dan binnentrad was een tuinder die het wrak
van een horloge bracht. In de achtermiddag al deed Jacobus het werkschoot af om
uit te gaan, hetzij om een reparatie af te geven, hetzij om kennis of familie op te
zoeken. Vrolijk waren zulke uitgangen niet, want op dat uur liepen er weinig mensen,
zodat zelfs de Kalverstraat bijna uitgestorven scheen en er, zodra de lantaarnopsteker
gepasseerd was en de verlichting aangedaan, alleen nog enkele gestalten zich in het
duister haastten en hier en daar, in een koekwinkel, een komenij of een koffiehuis,
enig schijnsel achter de ruiten schimmerde. Behalve de donkere daken, de wolken
of de sterren, was er dan niets te zien.
Het was op zulk een namiddag van november dat hij, de koekwinkel van zijn neef
Jasper Klinckert aan de Nieuwezijds Kapel binnengegaan om de sinterklaastafels te
bezichtigen, daar Alida Keus ontmoette, die er eveneens met haar vader de figuren
van chocolaad of marsepein bewonderde, uitgestald bij helder kaarslicht. Hoewel
geen kind, want zij was drieëntwintig jaar, slaakte zij kreetjes van verrukking zoals
een klein meisje doet. Jacobus zag de oprechtheid van haar ogen, de gratie van haar
handen, en hij onthield de figuurtjes van suikerwerk welke haar het meest bekoorden.
Vernemende wat zijn ambacht was, zeide haar vader dat het trof, daar hij juist een
degelijke horlogemaker zocht, zowel voor een zijner klanten als voor hemzelf, waarop
hij hem vroeg bij hem aan te lopen. Zo kreeg Jacobus kennis aan Alida en het duurde
niet lang eer hij aan vrijen en trouwen dacht.
De oude tijd echter, toen men in de jonkheid al een gezin kon stichten, gelijk in
de huisbijbel van de voorouders stond geschreven, was lang voorbij en de
broodwinning moeilijk geworden. Jacobus bovendien had zijn ouders en drie zusters
te onderhouden. Het werden voor hem maanden, jaren van wachten en tevens van
gerustheid dat de handen, het werk oprecht doende, eenmaal al hun vlijtigheid zouden
tonen. Hij kreeg de naam van rechtzinnigheid, maar ook van bekwaamheid, een
ambachtsman die zijn werk in de bijzonderheden nauwkeurig deed, gelijk de meesters
van weleer. Ook wegens zijn trots werd hij bekend want, ofschoon hij weinig te doen
had, nam hij een leerling in de winkel alleen om het ambacht in stand te houden.
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Vier jaren duurde de verkering, een tijd van eentonige krapheid, in woonkamer en
in werkplaats, van stugheid jegens de huisgenoten. Jacobus werd een zwijgend man,
zelden lachend, mager, sober in het voorkomen, stipt in de gewoonten. Op
zondagochtend zag men hem met ouders en zusters in de Westerkerk, op
zondagmiddag wandelde hij rustig met Alida langs de buitensingel of in de Meer.
Het huis had alle dagen van de week het aanzien of er pas geschrobd was, geboend
en gewassen, de ruitjes glimmend, de werkplaats ordelijk en stil.
Toen kwam er verandering door een boodschap die Jacobus naar de Herengracht
bij mevrouw Deshardes ontbood. Mevrouw verscheen zelve in de vestibule en wees
hem bij de trap een grote klok, die niet meer liep. Toen Jacobus op de wijzerplaat
naam en jaartal las, Nicolaas Klinckert, 1668, voer een blos over zijn aangezicht en
hij stond een poos in aanschouwing, terwijl mevrouw hem gadesloeg, hoe hij, zonder
het te weten, aan zijn oor draaide dat het er rood van werd, een gewoonte die ook
haar moeder had gehad. Wie Nicolaas Klinckert was, zeide hij, weet ik niet, misschien
wel familie lang geleden. Toen hij in de middag terugkeerde, van zijn leerling
vergezeld en met een draagbaar, riep mevrouw hem in het salon en gaf hem nog
enige kleinere klokjes en horloges. Horlogemaker, zeide ze, je hebt zeker wel gehoord
dat dit huis het huis van Klinckert wordt genoemd. Laat het dan een Klinckert zijn
die ervoor zorgt dat de klokken hier gaan zoals het hoort.
Nog diezelfde zomer werd Jacobus op het Prinsenhof ontboden, waar hij de
aanstelling kreeg tot stadsuurwerkmaker. In die tijd werden, de ene na de andere,
alle torenklokken schoongemaakt, de wijzers en de cijfers opnieuw verguld, en er
was nauwelijks verschil van een seconde te tellen in het luiden van het uur en het
speelwerk.
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XXI
De gulheid was een van haar eigenschappen die standvastig bleef, maar dat zij in
voorkomen en manieren achteloos zou worden, in de aanvang slechts opgemerkt
door de vriendinnen die haar sedert haar jonge jaren hadden gezien, was niet verwacht.
Een nieuwe kleding, liefst een die, gelijk weleer, de aandacht trok door stof en kleur,
droeg zij zelden, in huis meestal een fluwelen rijmanteltje van een voorbijgegane
mode, daarover een sjaal van kasjmier, en een Schotse rok, altijd met een plooi die
een ontwricht hoepeltje verried. Op het kapsel, waarmede zij uiterst keurig placht te
zijn, scheen zij niet meer te letten dan nodig was om het voorhoofd onbedekt te
houden. En niettemin, hoewel achteloos voor een vrouw in de bloei des levens,
maakte zij de indruk van haar eigendommelijke keurigheid en zagen alleen de vanouds
bekenden een verschil. Dit bespeurden zij ook aan haar omgeving, aan het huis zelf.
De gastvrijheid tierde hier onbeperkt, ononderbroken, voor een ieder die binnentrad
de lof te boven gaande, maar indien het thans de gast aan niets van zijn wens ontbrak
was het eerder te danken aan de zorg der boden, vooral van Ida de keukenmeid, die
nu het toezicht hield, terwijl mevrouw meest in het boudoir op de verdieping zat,
alleen, teruggetrokken. En zo was het nog immer een gul huis, open voor de ene na
de andere gast, maar door het oog der meesteres veronachtzaamd, door de boden
stipt onderhouden omdat het in zulk een huis zo behoorde. Uitwendig was de netheid
alleen zichtbaar aan stoep, deur en ruiten, want overigens vielen steen en houtwerk
van de gevel op door de grauwachtige kleur welke weder en ouderdom er hadden
gemaakt, de lijsten en kozijnen bovendien vol barsten, schilfers, het frontispice door
donkere plekken van het stof ontsierd. Dit trok te meer de aandacht nadat, omtrent
de dagen dat mevrouw Deshardes weduwe was geworden, het huis ter linkerzijde,
door de familie Kien bewoond, geheel vernieuwd was, de gebakken steen glimmend
donker geverfd. Herstel en vernieuwing trouwens zag men aan de meeste huizen, op
deze zowel als op de andere grachten, hier
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een scheve of versleten stoep verwijderd, daar nieuwerwetse vensters ingezet, veel
sierwerk ook, wapenschilden, spreuken weggedaan, en verwaarloosde, gelijk dit, die
met de tekenen huns ouderdoms bleven staan, werden zeldzaam.
De tijd was vol van naderende verandering, voortgebracht door nieuwe ideeën in
de hoofden. Over de ijzeren spoorweg, waarlangs men van de Willemspoort binnen
anderhalf uur naar Haarlem reed, maakte niemand zich meer vrolijk, men sprak zelfs
al van ijzeren banen naar verder, naar Utrecht. Men sprak van nieuwe werven,
fabrieken met stoommachines, schepen door stoom gedreven. Men dacht aan
behoorlijke woningen voor de werkende stand, uitlegging der stad, waartoe de wallen
geslecht moesten worden, de molens afgebroken, de poorten die niet meer dienden.
Na opruiming en afbraak evenwel bleek hoeveel plaats er nog was aan de stadszijde
van de buitensingel, zodat men aan de Schans de hanen kon horen kraaien in de
tuinen of langs de gelegenheden tot vermaak en de paden buiten Leidseen Muiderpoort
ter ontspanning konden blijven, aangename wandeldreven voor de zondag.
En voor de gegoeden niet slechts op de zondag. Iedere ochtend ging mevrouw
Deshardes uit rijden, hetzij alleen in panier, hetzij in victoria met een harer
vriendinnen ofwel, wanneer zij er meer had uitgenodigd, in de landauer met haar
geliefde schimmels. Haar vriendinnen waren nog steeds de getrouwen sedert haar
jeugd, Cornelia Kien, de naaste buur, die ongetrouwd was gebleven, vaak in
gezelschap van haar broeder Charles Kien, Cecile van Caster en haar broeder
Alexander, de echtgenoot van Petronella Vreugde. Onder de equipages, welke men
op zulke zomeravonden zag passeren, de Plantage langs naar de buitenmuziek, trok
die van mevrouw Deshardes de aandacht, niet het minst door de tegenstelling der
deftigheid van rijtuig en paarden met de verschijning der eigenares, gekleed niet
volgens de mode, maar naar haar eigen smaak, ofwel naar de Engelse dracht. Zo
droeg zij een grote hoed, gelijk meer dan veertig jaren tevoren in zwang, met een
struisveder afhangend over de schouder en een gebloemde sjaal in de dagen dat de
vriendinnen in haar gezelschap, gelijk alle dames van de stad, de kapothoed droegen
bij zeer wijde rok, nauwsluitend manteltje en effen sjaal. Opmerkelijk was dat menig
voorbijganger de hoed voor haar afnam,
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meestal de pet of de muts, want het scheen dat vooral geringen haar kenden.
Men wist dat zij met het lot van behoeftigen begaan was en aanzienlijke sommen
gaf aan de maatschappijen van weldadigheid, maar dat zij meer dan dat deed, veel
meer, wisten slechts degenen die van de magere tijd te lijden hadden, vooral toen
schaarste aan brood en aardappelen in vele gezinnen gebrek bracht zoals nooit tevoren,
toen koude op koude winter volgde en de turf te duur werd voor de geringe man. Het
kan zijn dat zij zonder berekening der middelen gaf, maar eerst was het een rijpaard
dat zij afschafte, dan de schimmels. En toen zij deze teruggekocht had, omdat het
offer haar te zeer aan het hart ging, overlegde zij met Ida, die de opdracht kreeg
soberheid te betrachten in de maaltijden, tenzij er gasten zaten. En daar dit in haar
huis de regel was toonde de bankier haar waaraan zij de verminderde inkomsten te
wijten had. Toen Van Caster haar eens opmerkzaam maakte op de groezelige staat
van de gevel en haar ried de steen te doen reinigen, schudde zij het hoofd, zeggend:
Laat ons maar grauw worden, het is geen schande. En dit was ook een reden waarom
het huis er onverzorgd uitzag.
Van haar broeder op Java ontving zij nooit bericht behalve om haar gastvrijheid
in te roepen voor vrienden terugkerend in het vaderland. Dit had haar vaak gegriefd,
vooral in de jaren dat zij haar eenzaamheid begon te merken, en, alleen zittend met
haar honden, hetgeen zij meer en meer deed, een behoefte aan tederheid gevoelde
welke soms onverwachts een traan langs de wang deed vloeien. Verwanten had zij
niet behalve die broeder en zijn enig kind Louise, thans omtrent twintig jaren oud,
die zij echter nimmer had gezien. Twee jaren nu nadat deze nicht gehuwd was met
de veel oudere heer Willem Luyter, die een hoge post bij het bestuur bekleedde,
ontving mevrouw Deshardes van haar broeder het bericht dat dochter en schoonzoon
zich te Amsterdam zouden vestigen, daarbij het verzoek gevoegd een huis voor hen
gereed te maken. Er werd nadrukkelijk geschreven dat Luyter een eigen huis wilde
bewonen.
Zelfs ondanks deze bijvoeging was het een verrassing die haar innig verblijdde,
zo zeer dat zij 's nachts wakker lag door het bedenken wat zij tot het genoegen van
haar nicht kon doen. Daar zij wist dat zowel Louise als de echtgenoot liefhebberij
hadden
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voor de muziek liet zij hun namen, lang voor zij hier aangekomen waren, inschrijven
voor het lidmaatschap van Felix Meritis en bestelde zij voor hen twee klavieren. Van
de dag dat het schip ter rede kwam en zij het paar met enige hunner medepassagiers
per schuit, door haar afgehuurd, naar de stad begeleidde, beschouwde zij Louise als
haar eigen kind en de nicht harerzijds hing haar hoe langer zo meer met kinderlijke
gehechtheid aan. Luyter daarentegen, een eenzelvig man die weinig sprak en geen
vrienden maakte, plechtig in de manieren, bleef haar een vreemde, tot wie zij zich
niet aangetrokken gevoelde. Nimmer was er ongenoegen tussen haar en de neef,
maar vertrouwelijkheid evenmin. Het huis dat zij voor hem gekocht had achtte hij
te onaanzienlijk, alle andere echter, hem daarna ter keuze aangewezen, te duur, zodat
hij ten leste onvoldaan bleef wonen waar hij was, voorbij de Leidsegracht.
Het was nu Louise die alle gedachten van mevrouw Deshardes vervulde. In de
morgen nam zij haar mee uit rijden om in de winkels te bestellen wat er nog nodig
was en haar bekend te maken met de stad, altijd ook des avonds wanneer er een
nieuwe voorstelling werd gegeven in de grote schouwburg of in de Amstelstraat,
meestal in gezelschap van enigen der vriendinnen, terwijl Luyter thuisbleef bij het
klavier.
In die dagen gevoelde mevrouw Deshardes zich gelukkig en dat was haar aan te
zien, met de lichte blosjes op de wangen en de tintelende ogen, de levendige pasjes
waarmede zij door het huis ging, vaak neuriënd, guller dan ooit. Ook haar honden
sprongen dartel rondom haar, het geluid van opgewektheid was hier de ganse dag te
horen. En toen Louise haar het eerst de tijding van haar verwachting mededeelde
gevoelde zij de aandoening die alleen een grootmoeder kent. Er volgde een tijd van
opwinding bij de bereiding van de luiermand, de keuze van een baker en al wat de
verschijning van een kind vereist, de zaal bij tante Jeanne stond iedere dag vol dozen
en kleine kledertjes. De nieuwgeborene werd in de Westerkerk door haar ten doop
gehouden onder de namen Marie Jeanne.
Na deze plechtigheid was het dat een vreemde gesteldheid haar gemoed beving,
welke zij echter zodanig wist te verbergen dat in de aanvang alleen Fiene, haar
kamenier, er iets van bemerkte, wanneer zij haar 's morgens de koffie in het alkoof
brengende, met natte ogen vond, het hoofd afgewend. Volgens de kamenier
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had juffrouw Jeanne in haar latere jaren verdriet geleden, maar van de oorzaak wilde
zij niet spreken, alleen noemde zij het jammer dat mevrouw zelf geen kinderen had
gehad. Wellicht was hier het verdriet der eenzaamheid waarvan men, wanneer de
tijd voorbij is, niet meer spreekt. Hoe het zij, ook haar vriendinnen Cornelia Kien en
Petronella van Caster bemerkten aan haar een verandering, waarvan zij kort na de
geboorte van dit kind het eerst de verschijnselen waarnamen. Zij bleef een moeder
voor haar nicht, een innige grootmoeder voor Marie Jeanne, voor haar vertrouwden
echter werd zij teruggetrokken, zelfs schuw. Tegelijkertijd traden de tekens van
veroudering plotseling in, de ingevallen wangen, de rimpels, en daarmede vergezeld
een toenemende verwaarlozing van het voorkomen, een verzwakking der
belangstelling. Hoe langer zo meer gebeurde het dat zij, wanneer het rijtuig voor de
deur stond te wachten, voor het venster kwam om naar de paarden te zien en dan de
koetsier een wenk gaf dat hij weg kon rijden. Daarentegen scheen zij thans meer te
letten op nietigheden, de scharnieren van een deur die knarsten, een losgetornd
passement aan een draperie, zelfs krasjes op de schoorsteenmantel.
Vaak in de morgen kwam Marie Jeanne onder de hoede van de juffrouw bij haar
op bezoek, gewoonlijk te zamen met de kinderen van Petronella van Caster. Zij
hadden hier hun eigen poppen en ander speelgoed. Wanneer zij had toegezien dat
zij hun chocolade met beschuitjes kregen zond tante Jeanne hen in de tuin terwijl
zijzelf voor het raam van de zaal bleef kijken. Wanneer dan Fiene binnenkwam en
wachtte op haar dienst, bemerkte zij dat mevrouw zachtjes het hoofd knikte, wel met
een glimlach, maar ook met iets weemoedigs over het gezicht.
Deze uitdrukking nam met de jaren toe en ook de zwijgzaamheid. Wanneer zij
logés verwelkomde stond zij recht en statig en verzocht hun met weinig woorden
alle vrijheid te nemen die zij wensten, zo oprecht dat iedere gast het begreep en de
vriendschap van het huis gevoelde. Na de maaltijden echter zagen zij mevrouw
Deshardes niet.
Toen Marie Jeanne tien jaren was werd er een zoontje geboren. De oude tante
kwam op kraambezoek en zij was bij de doop tegenwoordig, maar daarna kwam zij
niet meer in huis bij Louise Luyter. Zij ging niet meer uit.
Op een vroege lentedag liet zij Fiene opruiming houden in de
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klederkast terwijl zij, in een stoel gezeten en afwezig over de koepel van het tuinhuis
starend, met een hoofdknik aanduidde, dat een japon, voor haar opgehouden,
weggedaan kon worden. Slechts weinig liet zij weder in de kast bergen en dat waren
donkere kledingstukken, behalve een Schotse rok, die zij lang op de schoot hield en
toen liet vallen. Geef dit aan wie je wil, zeide ze.
Zij liep ook bedrijvig door het huis, naar zij zeide om opruiming te houden, maar
zij liet alles op zijn plaats. Alleen op de zolder, waar zij twee porseleinkasten vond,
gaf zij de oude knecht order er een in de zaal te zetten. Die bevatte borden en schalen
van Delfts aardewerk en toen de knecht ze haar een voor een getoond had, zeide ze:
Het schijnt dat hier vroeger iemand heeft gewoond die gevoel had voor zulke dingen,
die mag men niet onder het stof laten op de zolder, alsof het rommel was. Die kast
werd, goed gelapt en gewreven, aan de wand geplaatst.
In haar laatste jaren zat mevrouw Deshardes het liefst in het klein salet aan de
voorkant in de zonneschijn, dicht bij het venster, met een boek. Ze was een ijverige
lezeres, die van de boekverkoper bijna dagelijks een pak ontving met de nieuwste
en ook oudere boeken, Sue en Montépin, Van Lennep en Walter Scott. Maar soms
lag het boek slechts open op het hondje slapend in haar schoot en mijmerde zij, de
ogen gevestigd op het loof langs de wal, tintelend en zacht bewogen van de wind,
alsof zij in de herinnering zocht. Had ik maar iets van clairvoyance of van toverkunst
geleerd, zeide zij eens tot Cornelia Kien, dan wist ik meer, al was het dan niet van
de toekomst, dan toch van het verleden.
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Het was in de dagen dat aan de Utrechtsepoort het groots paleis van ijzer en glas
voor de horizon der weilanden verrees en van de buitensingel tot de Schinkel het
heerlijk wandelpark zich groenend uitstrekte, die geprezen sieraden welke de stad,
gereed tot uitspreiden ver voorbij de molens, het weidse aanzien gaven. Men sprak
al van de nieuwe stad toen tussen Overtoom en Buitenamstel woningen verschenen,
ten onderscheid met de oude stad, waar nochtans veel ouds was opgeruimd. Aan de
grachten stonden weinig huizen waaraan onlangs niet hersteld was of vernieuwd,
maar dit van mevrouw Deshardes bleef nog lang na haar overlijden onveranderd,
een zeldzaamheid, met de gebreken en de eerwaardigheid van de ouderdom. De
treden van de stoep mochten afgesleten en gebrokkeld zijn, het marmer van de
vestibule gele plekken vertonen, het waren schamelheden aan het onderhoud te wijten,
niet aan verval van de bouw. De laatste bewoners die van de bouwheer stamden, zij
het ook dat zij het niet wisten, waren in het volgend deel der eeuw de kinderen van
Luyter, die het door erfenis verwierven, Marie Jeanne, twintig jaren oud toen zij met
Van Caster trouwde en het kort daarna betrok, en haar broeder Franciscus, destijds
een knaap.
Franciscus had eigenaardigheden waarover de enige verwanten die hem gebleven
waren zich van zijn eerste jaren verontrustten. De bovenmeester van de
jongeherenschool in de Vijzelstraat had nog zijn vader opmerkzaam gemaakt op een
gebrek in zijn geestvermogen, het zwak geheugen, dat zijn vordering in kennis belette,
hoewel het, voor zover het de muziek betrof, integendeel buitengewoon helder scheen
te zijn. Hij was vroeg begonnen met de lessen voor viool en piano en van die eerste
lessen kon hij de stijl, waarop zijn meester hem iets had voorgespeeld, nog jaren later
bijna feilloos nabootsen, beseffend waarom het aldus gespeeld moest worden, want
hij liet dan ook horen hoe men het niet moest doen. De muzikale aanleg bleek uit
velerlei en nieuwe wijzen. Al voor zijn tiende jaar had Franciscus, op weg naar de
school er dagelijks passerend, opgemerkt dat de halfuur-klokken
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van de Munttoren, en zelfs die voor het kwartier, ieder keer een andere melodie
schenen in te zetten welke men, al gaven zij slechts enkele tonen aan, verder zou
kunnen zingen, zoals hij zijn zuster voordeed. En wanneer zij met hem luisterde
meende zij soms het ook te horen, maar Van Caster hield het voor fantasie.
Al voor hij aan trouwen dacht had Adrianus van Caster, bestemd voor predikant,
wegens geloofsbezwaar de studie afgebroken en besloten zijns vaders zaken van
koophandel voort te zetten. De filosofie evenwel, meer nog de studie der schone
kunsten trok zijn belangstelling, zo zeer dat de huwelijksreis wegens het verblijf in
de steden van Italië tot een jaar werd uitgestrekt en hij zich, ondanks de beslommering
zijner zaken, binnen weinig jaren een naam verwierf in de fraaie letteren. Voor licht
amusement gunde hij zich geen tijd, het toezicht op het leren van de knaap liet hij
aan Marie Jeanne, zodat de zuster en de jonge broeder meer aan elkander hechtten
dan tijdens het leven huns vaders.
Marie Jeanne overhoorde Franciscus zijn lessen met onuitputtelijk geduld, zij liet
hem niet naar school gaan eer zij zijn voorkomen en ook zijn rugtas had nagezien,
zij hoorde zijn verhalen over de makkers aan en zij nam hem mede op haar visites,
naar de winkels, soms naar een concert. Voor het toezicht buiten haar aanwezigheid,
nodig wegens zijn vergeetachtigheid en zijn zonderlinge gedragingen, deels wegens
de plagerijen welke hij van makkers te verduren had, kon zij zich verlaten op de
hulpvaardigheid van de trouwhartige Charles Kien, het neefje van juffrouw Cornelia,
dat twee jaren ouder was dan Franciscus en, op de Reguliersgracht wonend, hem
geregeld aan de deur kwam halen. Charles was een stipte jongen, vlasblond, met een
rond gezicht, de wangen blozend, zeer proper, die met zorg op de zwakkere paste.
Wel had Frans getoond dat hij zich met de handen kon verdedigen, hij was langer
en sterker dan Charles zelf, maar jongens hebben een zin om geestelijke gebreken
te ontdekken en te beschimpen en het was vooral hiertegen dat Charles hem bewaakte.
De zonderlinge gedragingen nochtans namen van lieverlede toe. De omgang met
andere knapen, zelfs met Charles Kien, vermeed hij, het meest was hij te vinden in
de zaal voor de piano of op zijn kamer met de viool, maar vaak was hij ongemerkt
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uitgegaan, bleef langdurig weg. Twee keren gebeurde het dat Franciscus zich op
deze wijze van de school verwijderde omdat hij, volgens zijn zeggen, een afspraak
had met de klokkenist van de Zuiderkerk en bij navraag bleek ook dat hij zich op het
middaguur daar had bevonden. Een ander maal hield hij vol dat zijn vader Hendricus
heette, niet Willem, en hiervan was de verklaring dat zijn zuster in zijn kamer enige
bladen muziek vond, oud en geel, met de titel in sierlijk handschrift: Aan de
Zanggodinnen toegewijd door Hendricus Luyter te Amsterdam. Deze bladen had hij
bij een uitdrager in de Zandstraat voor een dubbeltje gekocht en men kon hem niet
overtuigen dat de componist een andere Luyter geweest moest zijn. Herhaaldelijk
bleef hij urenlang van huis, nu eens omdat hij een orgelman straat na straat gevolgd
had, of met de stafmuziek van de schutterij was meegelopen, dan omdat hij op de
Zeedijk een tapperij was binnengegaan om te luisteren naar een harmonika. Twee
meesters hadden het reeds opgegeven hem voldoende kennis mede te delen om de
lessen te volgen die bij zijn leeftijd pasten en Adrianus van Caster achtte het raadzaam
hem naar een kostschool te zenden. Hij was altijd zeer gewillig, zeer vriendelijk, en
zijn zuster wilde niet van hem scheiden.
Omtrent zijn vijftiende jaar scheen het dat hij veranderde. Hij verwaarloosde de
muziek, hij leerde vlijtig en las veel, meestal boeken welke hij van de zolder haalde.
Van Caster die niet geweten had dat zich in huis zulke werken bevonden als De
verborgenheden van Amsterdam, meende strikt op de lectuur te moeten letten en gaf
hem andere uit zijn boekerij. Aan de maaltijden, wanneer hij zijn vrouw de denkwijze
van Fichte verklaarde, zeer door hem bewonderd, luisterde Franciscus aandachtig,
maar hoe weinig ontwikkeld zijn geest nog was bleek uit de opmerking welke hij
eens maakte, dat het wel aardig klonk maar dat hij het allang beter wist.
In die tijd deed hij een ontdekking welke, naar het zich liet aanzien, een gunstige
invloed zoude oefenen op de ontwikkeling zijner vermogens. Hij was weliswaar met
bijzondere zorg onderricht in de catechisatie door een om zijn zachtmoedigheid
beminde meester, maar wanneer Van Caster hem naar een stelling of een geschiedenis
ondervroeg bleek dat Frans alles weer vergeten had. Nu had hij, in een kist op de
zolder, een bijbel gevonden, een lijvig boek, dik bestoft, met een koperen slot, en
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gedrukt met een ouderwetse lettersoort. Uit het schrift of de schutbladzijde wist hij
te ontcijferen dat het had toebehoord aan David Moolenmaker, geboren in 1646,
daarna aan Debora Moolenmaker, geboren in 1674, overleden in 1704, daarna aan
Naomi Klinckert, geboren in 1699, overleden in 1720. Eronder stond, omgeven van
kunstig getrokken krullen: Vanitas Vanitatum. Middagen achtereen was Franciscus
in het tuinhuis bezig met reinigen, poetsen, wrijven van band en slot en geduldig de
miertjes zo fijn als zand verwijderen. Het was een groot boek, te groot voor zijn
lessenaar. Daarom legde hij het in de zaal op de vloer nadat hij eerst daar zijn jas
had uitgespreid en strekte zich ervoor uit om te lezen. Aldus vond Van Caster hem,
die hem aanmoedigde, hem echter de raad gevend op een andere plaats de lezing
voort te zetten, opdat bezoekers hem niet mochten storen. Derhalve bracht hij zijn
boek weder naar het tuinhuis waar hij, voor dit doel een afgedankt vloerkleed gekregen
hebbende, het erop nederlegde en waar men hem al de volgende dagen, wekenlang,
's morgens voor hij naar school ging, 's namiddags tot het donker werd, uitgestrekt
kon vinden, lezende, het hoofd op de handen gesteund. Soms zag men dat hij lag te
staren, de ogen op het bovenlicht der deur gericht. Dat hij wel gelezen had, niet
slechts geluierd, gelijk Van Caster vermoedde, bewees hij door voor het eten een
psalm op te zeggen, hetgeen tevens toonde hoezeer zijn geheugen verbeterd was.
Maar in hetzelfde jaar deed zich het bedroevend geval met Franciscus voor. Hij
was, op een woensdag in juni, als gewoonlijk voor de vioolles naar het Molenpad
gegaan. Daar was hij ook op de gewone tijd vertrokken, de vioolkist aan de hand.
Toen men hem zocht vond men in het tuinhuis op de vloer de bijbel, geopend op het
boek der Psalmen, daarnaast een blad voor muziek, waarop enige noten met het
opschrift in zijn hand: Psalm 27 Offeranden des geklanks. Toen hij om tien uur in
de avond nog niet thuis was gekomen stelde Van Caster de politie ervan in kennis.
Alle navraag bleef vruchteloos, alleen de koster van de Westerkerk, die hem kende,
wist te zeggen dat hij de jongeheer vergund had de toren te beklimmen, maar hij had
hem ook weer zien gaan. Men deed nasporingen, men wachtte, maar hij keerde niet
terug. De dokter meende dat hij, door de verbijstering van het geheugen verdwaald
kon zijn, maar dat hij de herinnering terug zou krijgen, gelijk de ondervinding leerde.
In die dagen
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toonde niet alleen Charles Kien, maar ook de andere schoolmakkers hun
belangstelling, hun ijver, hun opmerkingsgave en hun vindingrijkheid in het zoeken.
De twijfel, de vrees dat Franciscus een ongeluk was overkomen verkeerde van
lieverlede in zekerheid, alleen Marie Jeanne behield het geloof in zijn terugkeer, tot
zij het ten leste verzweeg en het in haar gebeden koesterde.
Het verlies van de broeder had haar in het diepst getroffen. Hoe meer de tijd
verging, zo inniger werd de herinnering en zo droeviger het besef van eenzaamheid.
Het was na die zomer een stil huis voor Marie Jeanne, waar zij toch gedurig het
gevoel had van Franciscus' aanwezigheid en dikwijls, wanneer de voordeur opende
en zij het licht door de bladeren op het water zag, meende dat zijn gelaat verscheen.
Jaren achtereen werd het echtpaar van roerige gebeurtenissen of
wederwaardigheden gespaard. Het leven ging voort in gedrukte ingetogenheid. Het
enige dat vermelding verdiende was dat Van Caster het koetshuis, eertijds tot het
pand behorend en thans vervallen, terugkocht, liet afbreken en op de plaats ervan
een nieuw gebouw voor zijn kantoor liet bouwen. Voorts dat hij, na vele malen zijn
wens daartoe geuit te hebben, eindelijk besloot de zoldering der zaal door een plafond
van stuc te vernieuwen daar de boerse gestalten van de geschilderde Venus, de
cupido's en de nimfen hem mishaagden en zij menige bezoeker aanstoot gaven. De
zaal scheen onder het wit plafond lager geworden te zijn, veel lager dan de maatstok
aanwees.
Een ernstiger gebeurtenis had plaats toen Van Caster, even het veertigste jaar
gepasseerd, getroffen werd door een verlamming welke hem het gebruik der benen
ontnam, zodat hij zich in een wagentje moest voortbewegen. In den beginne behielp
hij zich hierbij van de huisknecht, maar toen hij allengs meer hulpbehoevend werd
nam hij een sterkere man in dienst, een gepasporteerd korporaal, Petrus Silvijn
geheten.
Deze knecht was de aanleiding dat bij vriend en kennis de naam der Van Casters
weldra in opspraak kwam. Het was bekend dat beiden zich verdienstelijk maakten
door goede werken ten bate van stadgenoten, men vond ook, behalve onder de
regenten van weeshuis en armenhuis, de heer of mevrouw Van Caster in iedere
commissie voor hulpbetoon, van iedere vereniging vermeld. Maar dat Van Caster
de weldadige gezindheid zo ver dreef dat hij in zijn huis een man vertrouwde die
eerst
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onlangs gevonnist was wegens deelneming aan het oproer op de
Lindengracht,verwekte toch kritiek, eveneens dat mevrouw geen bezwaar bleek te
hebben 's mans vrouw als keukenmeid in haar dienst te nemen. Het is waar dat te
dier tijde ook onder de gegoeden een kentering viel waar te nemen in het oordeel
over de rechten van de werkende stand en dat er onder hen mensen waren die in het
al te groot verschil tussen rijkdom en armoede voor de toenemende onrustigheid een
verzachtende reden zochten, maar dat men op de Herengracht een knecht zijn huis
zag binnentreden met het blaadje Recht voor Allen uit zijn zak stekend, noemde men
toch ongehoord. Nog verder voerde mevrouw Van Caster de onverschilligheid voor
het onderscheid in stand. Toen Dirkje, de keukenmeid, verblijd werd met een kind
vergunde zij haar de moederplichten te vervullen terwijl zij het werk voortzette en
het kind bij zich te houden in het onderhuis. Dit kind, Marie genaamd, groeide hier
op. Er was nog meer dat aanleiding gaf tot kritiek. Toen mevrouw Van Caster ontdekt
had dat Petrus met een uitnemende baritonstem kon zingen, verzocht zij en verkreeg
vergunning van de directeur hem op te nemen in het koor van het oratorium De
Oorlog van Peter Benoit, toen dit in het concertgebouw werd uitgevoerd. Bij de
repetities zag men mevrouw, met haar bleek gezicht en reeds grijzend haar, bij de
dames staan, de knecht Petrus bij de heren.
In de volgende winter, de koudste bij heugenis, overleed Van Caster. Zijn vrouw
die voortaan weinig mensen zag, alleen iedere middag haar naaste buur, de stokoude
juffrouw Cornelia Kien en op vaste dagen bezoek ontvangend van de trouwe Charles
met zijn vrouw, gevoelde de verlatenheid in dit grote huis. Buiten klonk er meer
geluid dan men vroeger placht te horen want in de nauwe Vijzelstraat was de
paardetram aangelegd, waarvan de bel al uit de verte klonk. In het onderhuis ook of
somtijds op de trap was een kinderstem te horen. Herhaaldelijk gaf Charles Kien
mevrouw de raad een kleiner huis te zoeken, dan glimlachte zij met licht
hoofdschudden, en staarde voor zich. Maar van de reden waarom zij dit huis niet
kon verlaten sprak zij niet. Daarvan wist alleen die de gebeden hoort.
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Met zijn grauwe gevel, te zamen met die van het smaller huis ernaast vooroverhellend,
en de bestofte plooigordijnen voor de vensters aan koorden neergelaten, stond het
oude huis in eenzaamheid over de gracht te staren of het van de tijd vergeten was.
Sedert het nieuw gebouw, aan de hoek der straat verrezen, het in maten overtrof viel
het niemand op. Alleen wie bij avond stilstond op de brug, wanneer in het licht uit
de straat de gedaanten der huizen nog te onderscheiden waren, merkte op dat het
meer vooroverstond dan de andere in de rij.
Het was een avond in de zomer toen het geregend had, over het nat plaveisel van
de brug gleed soms het groen licht van de tram en ter wederzijde verhief zich het
donker loof in de hemel waar een halve maan tussen de wolken scheen. De dienstbode
Marie, laat thuiskomende, had de deur van het onderhuis toegedaan toen zij er dadelijk
ongeduldig op hoorde kloppen en, weder openend, een lange man met een baard en
een grote hoed zag, die zo raar sprak dat zij gauw de deur dichtsloeg. In de keuken
vertelde zij het haar moeder, die ervan schrok, opstond en zeide dat zij er dadelijk
mevrouw van moesten verwittigen. Toen de zonderlinge boodschap haar was
overgebracht stond mevrouw Van Caster, huilend van blijdschap, haastig uit bed op.
Die man had gezegd dat hij zijn bijbel had laten liggen in dit huis, geopend op psalm
27, en dat hij morgenavond terug zou keren. Terstond moest Peter de bijbel, in haar
kast bewaard, naar de zaal brengen en op de tafel leggen, zij volgde hem, zij deed
zelf alle lichten aan, zij opende zelf het boek waar de bladwijzer uitstak en, met
stralend aangezicht, wees zij de boden rondom geschaard de psalm, 27, juist zoals
hij gezegd had. Het was haar broeder, eindelijk teruggekeerd met de herinnering
even duidelijk alsof hij zoëven was uitgegaan.
Reeds vroeg in de ochtend was er roerigheid in huis. De trouwe vriend Charles
Kien, al voor het ontbijt hier geroepen, bleef langdurig met mevrouw in gesprek,
velerlei middelen aangevend om zich te overtuigen dat de man, die komen zou, inder
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daad Franciscus Luyter was. De boden waren de ganse dag met redderen bezig. De
late schemer draalde nog op de bladeren der bomen toen in de vestibule het licht
werd aangedaan en Peter stond in het kabinet uit te kijken, want mevrouw had bevolen
dat de gast aan de grote deur ontvangen moest worden. Licht scheen ook uit alle
kamers waarvan alle deuren openstonden.
Het was aan de grote deur dat er gescheld werd. Franciscus Luyter trad met lange
schreden binnen en liep recht naar de zaal. Daar bleef hij aan de drempel staan, nam
de hoed af en keek verwonderd in het licht dat in pracht flonkerde uit de kristallen
luchter. Opeens, zijn zuster ontwarend die voor de tafel stond, breidde hij de armen
uit, noemde haar naam en drukte haar aan de borst. Hij wilde spreken, maar het waren
slechts verwarde woorden die hij uitbracht met een jonge stem. En hij trad op het
klavier toe, opende het en begon te spelen met zijn lange magere handen. Hij merkte
niet dat Charles Kien en zijn vrouw binnenkwamen en dicht bij hem wachtten om
hem te begroeten, hij lette niet op Peter die hem op een blad thee en koekjes aanbood,
hij speelde voort, soms met de ogen toe. Maar hij hield plotseling op alsof hij een
andere gedachte kreeg en, Kien medevoerend onder de luchter beschouwde hij
opmerkzaam zijn aangezicht. Ik heb, zeide hij, waar ik ook was, waar ik ook ging,
dat gezicht niet vergeten, die blozende wangen, die trouwe ogen, zoals ik je elke
morgen zag wanneer ik de deur opendeed, met de bomen erachter, het water van de
gracht, een schilderij, dat je nooit vergeet. Zulke herinneringen heb ik bij honderden
in het hoofd, allemaal van de gracht, van het huis, nu eens zo en dan weer zo gezien,
met veel aangezichten, veel mensen die voorbijgaan. Al die gezichten keken mij
vragend aan. Waarom? Ja, ik heb het altijd geweten, maar het nooit kunnen zeggen,
wat er ontbrak. Daarom heb ik maar hier en daar gespeeld, zo rondgaand door de
wereld, wachtend maar tot ik het vinden zou. Luister, het is zo.
Kalm zette hij zich weer voor het klavier en speelde, eerst in zachte tonen die
langzaam aanzwollen tot de zaal vol werd van groot, statig geluid. Door de vensters,
waar de gordijnen opengebleven waren, scheen het licht in de tuin. In de keuken
stonden Peter, zijn vrouw, zijn dochter en de andere twee boden met de ogen
opgeslagen te luisteren naar de muziek daarboven.
Aldus was de terugkeer van Franciscus Luyter in zijn huis. Zijn bagage werd van
het logement gehaald, een versleten vioolkist,
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waarvan Kien de blauwe zijde aan de binnenkant meende te herkennen, een schamel
valies, volgepropt met bladen muziek en een menigte portretten, vermoedelijk van
vreemdelingen, want op de kartons stonden de adressen van fotografen in Oostende
en Praag, in Spa, Biarritz en Monte Carlo. Het salet aan de zonzijde was voor hem
ingericht, maar van die eerste avond bewoonde Franciscus de zaal, er de ganse dag
vertoevend. Toen hij de portretten op de schoorsteenmantel had gezet riep hij Peter
om hem te helpen op de zolder waar hij vroeger de beeltenissen had gezien van de
eerste bewoners van dit huis. De levensgrote geschilderde portretten van Gideon
Klinckert en Eva Harink, in het zwart fluweel, werden er gevonden en, goed van stof
gereinigd, naar de zaal gedragen waar Franciscus ze aan de wand liet hangen.
Voortaan zagen Gideons lustige barnsteenbruine ogen, helder als de wijn in het glas
voor hem op de tafel, op hem neder wanneer hij tot hen sprak alsof zij oude vrienden
waren.
Want, en de huisgenoten werden het aanstonds met ongerustheid gewaar, hij had
de gewoonte in zijn eenzaamheid hardop te spreken, in zichzelf, gelijk men het noemt,
maar steeds gericht tot personen die hij hetzij in de fantasie, hetzij afgebeeld voor
zich zag. En hier had hij vele vrienden bij zich. Soms, wanneer zijn zuster ernaar
vroeg, wist hij zich geen naam te herinneren, wel feiten en anekdoten die hadden
plaatsgehad en dan sprak hij erover op een wijze of het haar even bekend moest zijn
als hemzelf. Deze gewoonte om in zichzelf te spreken werd met wantrouwen
aangezien, de boden griezelden ervan en Peter, die vaak wanneer hij de zaal was
uitgegaan, weder terugkeerde omdat hij meende dat hij geroepen werd, bleef staan
luisteren, met achterdocht en meewarigheid op het gelaat. En toen de knecht hem
opmerkzaam had gemaakt op de zonderlinge aard der gesprekken kwam Kien vaker
in de morgen of in de namiddag van zijn kantoor, voorzichtig de zaal binnentredend
en zich bij mevrouw Van Caster voegend die er al zat bij de theetafel in de duistere
hoek. Franciscus was dan meestal aan de grote tafel bezig, gebogen over de
muziekbladen. Na een poos maakte hij dan dat gebaar van afweer, alsof hij niet
gestoord wilde worden, en daarna sprak hij.
Neen, zeide hij, weemoedig het hoofd schuddend. Jij had het mis in jouw tijd,
even erg als ik in de mijne, even erg als allemaal in alle tijden. Je hebt het zelf
gebouwd, zeg je, ten dele met je
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vaders geld, ten dele met je eigen energie, en helemaal voor je pleizier. Maar zo was
het niet. En als je niet alleen aan je wijn gedacht had, aan je mooie sjerp en je fluwelen
pak, als je vrouw niet altijd op de penningen had gelet, zouden jullie het zelf begrepen
hebben. Het is een zegen een huis te krijgen om in te wonen, dat valt niet iedereen
ten deel, maar je moet ook weten wat het is, ergens te mogen wonen. Aristide, Eugène,
Matilde, al die lui daar wisten het en ze hadden geen tehuis. Het eerste wat je behoort
te doen is danken, danken en loven, bij dag en bij nacht, dat God je een plekje op de
aarde gegeven heeft, en als het dan nog een huis is waar je voor alle ellende wordt
behoed, zing dan, juich en dank.
Dan stond hij op, hief de hand naar het schilderij of hij de afgebeelde uitnodigde
te luisteren en zette zich voor het klavier, waar hij zonder pozen speelde, zo lang dat
ten leste Kien met een stille groet voor mevrouw Van Caster weer de deur uitging.
Zijn zuster, in de hoek gezeten met een speldenwerkje, luisterde met een glimlach
naar die alleenspraken, dikwijls het hoofd knikkend, maar Kien zowel als Peter
twijfelden aan de redelijkheid. Met mevrouw Van Caster sprak hij er niet over, daar
hij haar een verdrietige gedachte wilde besparen, maar hij droeg Peter op nauwlettend
toe te zien op de handelingen van mijnheer, vooral buitenshuis, en hem ook
onopgemerkt te volgen wanneer hij uitging.
Dit was een gemakkelijke taak, want overdag ging Franciscus nimmer uit en pas
laat in de avond, nadat zijn zuster zich te ruste had begeven, nam hij de hoed van de
kapstok en opende zacht de voordeur. Peter, uit het onderhuis komende, volgde hem,
behoedzaam, van boom tot boom verscholen. Hij zag Franciscus stilstaan voor bijna
ieder huis, het beschouwende van de stoep tot de nok, soms naar een deur gaande
om het naambordje te lezen, en aan de gebaren was te zien dat hij in zichzelf sprak.
Zo liep hij drie, vier grachten langs van brug tot brug en keerde dan dezelfde weg
huiswaarts. Een enkel keer liep hij naar het Leidseplein en trad een koffiehuis binnen,
schuchter, aarzelend, maar langer dan een kwartier behoefde Peter niet te wachten
voor hij weder buitenkwam.
Franciscus Luyter leefde zeer rustig in zijn gewoonten, verdiept in zijn composities
en zijn portretten, met niemand zocht hij omgang, hij schreef noch ontving brieven,
hij las alleen in de
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bijbel. Soms scheen hij zich iets uit zijn verste jeugd te herinneren en, nadat hij lang
Marie Jeanne had aangestaard, kwam hij dicht naast haar zitten, streek haar over het
grijze haar of nam haar hand en vroeg haar te vertellen van de tijd toen zij jong was.
Het bleek dan weldra dat een enkele bijzonderheid hem getroffen had en dat hij niet
verder luisterde, maar daarover dacht. Dan stond hij op, bladerde in de bijbel en las
een psalm voor haar.
Hierin, zeide hij, kun je alles vinden wat het hart nodig heeft, want de psalmist
was de verkoren aanbidder van God. Hij sprak zijn vroomheid in liederen uit, de
woorden zijn gebleven, maar de muziek is vergaan, klanken, lucht, zoals al het
verlangen dat uit de mensen komt. Vergeet het niet, zuster, de plek waar wij wonen
mag een tent zijn, een tempel, wij zijn er omringd van herinneringen uit het verleden,
gedaanten die ons dierbaar zijn, geraamten waar wij altijd over rouwen, bloed uit
wonden die eeuwig pijn doen, berouw over wat eens verzuimd werd, de
verschrikkingen, de spoken van het geweten evengoed als onze liefste dromen. Hier
in deze eigen zaal liggen de graftomben en als je oren hebt kun je verstaan wat er
uitgesproken wordt. Er is veel weegeroep over eigen schuld, over kwaad van de
wereld, veel gejammer over het onvervulde. Het mooiste zijn de harten die altijd
zingen of uit de diepte roepen. Hoor.
Ook met de vriend sprak hij op deze wijs, ook met Peter, zij hoorden hem geduldig
aan, maar zij hielden al wat hij zeide voor de uitingen van een verwarde, verdwaalde
geest. Gedurende vijf jaren was Franciscus bezig met de muziek voor de psalmen
en die werd zo veel gespeeld dat zelfs de boden, wanneer zij het beneden hoorden,
konden zeggen welke psalm het was.
In de nacht dat zijn zuster overleed gebeurde er iets dat hem zeer scheen te treffen.
De grote klok in de vestibule was stil blijven staan, de slinger wilde niet bewegen.
Hoewel hij er iedere dag, de trap opkomend of afgaand, op gekeken had viel hem
nu eerst de naam op van de maker op de wijzerplaat, Klinckert, dezelfde naam als
die van Gideon op het schilderij. Al wat hij in huis aan uurwerk vond bracht hij te
zamen en onderzocht het nauwkeurig, ook andere oude voorwerpen bekeek hij met
meer aandacht, steeds menend die naam weder te vinden. Toen hij van Peter Silveijn
vernomen had dat er voor enkele jaren een klokkenmaker van die naam in een straat
nabij woonde, besloot hij daarheen te gaan voor de reparatie.
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Aan het vervallen huisje in de Sint-Jorisstraat, waarvan de gevel door balken werd
gestut, werd de deur voor hem opengedaan door een kloeke jongen met een helder,
lachend gezicht en ogen schitterend van overmoed. Een oude vrouw, klein van
gestalte, met een kanten halskraag opvallend wit op het zwart van de japon, verscheen
in de gang en liet hem de kamer binnentreden. Toen zij gehoord had wat hij wenste
zeide zij dat na haar vader, Jacobus Klinckert, het bedrijf van klokkenmaker hier niet
meer gedaan werd, maar zij hoopte dat het hervat zou worden door haar pleegzoon,
nu in de leer bij een verre verwant. Zij riep hem binnen, Servaas, die dezelfde
achternaam droeg als zij, ofschoon hij geen familie was, maar er waren er ook zo
velen in de stad die zo heetten. Zij vreesde dat hij voor horlogemaker niet in de wieg
was gelegd, want het ontbrak hem aan de vaste zin en hij zocht zijn pleizier maar
langs de weg, overal waar vertier was, het liefst bij muzikanten van de straat en
orgeldraaiers, een verwaarloosde jongen die het fatsoen nog leren moest. Franciscus
Luyter en Servaas keken elkander lachend aan en van dat ogenblik was er een nieuwe
vriendschap.
De volgende dagen keerde hij vaak in de Sint-Jorisstraat terug. Eerst waren het
de klokken welke hij de ene na de andere met bijzondere aandacht beschouwde en
juffrouw Jacoba Klinckert gaf hem het oude boek te lezen waarin, met inkt die nu
verbleekt was, haar grootvader, haar overgrootvader en die voor hen leefden
nauwkeurig de klokken uit hun werkplaats beschreven hadden, ook voor wie ze
gemaakt waren, de meeste voor huizen in Amsterdam. Dan was het op de slaapkamer
boven een oud klavecimbel dat hij openmaakte en er samen met Servaas het binnenste
onderzocht, de snaren schoonmaakte en op de toetsen tokkelde. Het waren klanken
die hem aan iets herinnerden en hij zat er lang te staren door het venster waar boven
een rood dak de wolken gingen. En aan de wand van de zitkamer stond het harmonium
waar juffrouw Jacoba haar leven lang op had gespeeld. Vroeger, zeide ze, zong zij
erbij, alle kerkgezangen kende zij uit het hoofd, maar nu zij te oud was kon de stem
niet meer zoals zij wilde. Toch begon zij, zachtjes spelend, een van haar meest
geliefde zangen en er kwam een gloedje op haar gezicht, want zij hoorde zelf hoe
haar stem weer tedere klanken vond, vloeiend en overvol van hetgeen zij nimmer
zou kunnen zeggen.
Op zondagmiddagen kwam zij ook met haar pleegzoon op de
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Herengracht en in de zaal hoorde zij de psalmen van Franciscus aan. De eerste keer
bleef Servaas dicht bij het klavier staan, gebogen naar het muziekblad om de woorden
te volgen. De tweede zondag vroeg hij of hij het lied mocht zingen. Zijn stem klonk
luid en fris, juichend, en Franciscus was zo verrast dat hij, de maten versnellend,
dadelijk na het een een ander lied inzette.
Het werd gewoonte dat Servaas hier elke dag een uurtje kwam, ook dat hij aan de
koffie bleef. Franciscus gaf hem de eerste pianoles, hij lette ook op al zijn leren en
zijn gedrag, en hij vertelde hem van de wereld buiten de stad, verhalen van wonderen
en prachten, die geen waarde hadden als men er niet van zingen kon.
Het huis stond er gelijk vele andere aan de gracht in verlatenheid. Mochten er
overdag ook vele deuren openstaan voor komenden en gaanden in de haastigheid
van hun bedrijf, des avonds lagen de grachten stil in de dromen van het verleden.
Slechts hier en daar scheen lamplicht door een bovenvenster. Alleen aan de deur van
het huis van Klinckert werd nog iedere avond de lantaarn aangestoken en door het
matglas viel een wit licht over de stoep. Nog lange tijd, jaar in jaar uit, kon de
wandelaar hier een zonderlinge heer zien gaan, met een grote hoed, nu onzeker of
hij dwaalde, stilstaand of omhoogschouwend, dan haastig langs de bomen, de hand
aan het hoofd of in een wijd gebaar voor geesten. In de stilste uren van de nacht
wanneer de lente door de ontluiking aan het water speelde en hij voorbijging, kon
men zingende klanken horen.
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Mensen en honden
DE HOND ALS METGEZEL VAN DE MENS ZOALS SCHRIJVERS EN DICHTERS
DOOR ALLE EEUWEN HEM HEBBEN GEZIEN

Een bloemlezing verzameld door Arthur van Schendel
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Kort bericht
Wie in dit boek leest mag zich voorstellen dat hij een hond is die in zijn eentje uit
wandelen gaat. Hij vindt veel te ruiken aan stenen, aan muren en bomen, veel goeds
en ook veel dat het besnuffelen niet waard is. Het zal hem opvallen dat de beroemdste
dichters en filosofen van de vroegste tijd tot heden, uitgezonderd Shakespeare en
Montaigne, zo weinig aan de weg hebben achtergelaten waarin hond en hondenvriend
belangstellen. Maar hij zal begrijpen dat zij de mens een hogere waarde dan het dier
toekenden en aan de mens ook genoeg hadden voor gedachte en verdichting. Dat
ook de dieren ziel en verstand hebben op hun manier, wordt tegenwoordig pas door
enkele geleerden geloofd, die deze dingen onderzochten. Maar een kind, dat praat
met hond of kat, weet dat evengoed en verstaat ook hun antwoord wel.
Er zal wel veel meer over de hond geschreven zijn dan men hier vindt, misschien
ook veel dat geen hond zou willen lezen.
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Door het verstand van de hond bestaat de wereld
ZOROASTER
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Het begin
De geschiedenis van de hond is even oud als die van de mens en haar aanvang even
duister. Dat zij al vrienden waren in de tijd toen de mens begon te jagen, en dat heeft
hij moeten doen eer hij op twee benen liep, blijkt uit gevonden beenderen, uit het
oude steentijdperk, van mens en hond te zamen liggend, jager en jagersmaat.
Volgens sommige geleerden stammen de hondesoorten, die wij kennen, af van
drie verschillende carnivoren, de wolf, de vos en de coyote of keffende prairiewolf.
Van hen moeten dan de wilde honden stammen, de voorvaderen van de thans levende
wilde en beschaafde.
Men heeft gevraagd waarom het, van al zijn verwanten, juist een canis familiaris
was, niet een vulpus, zelfs niet een canis latrans, die zich tot de homo sapiens voelde
aangetrokken, maar een antwoord heeft men nooit gekregen. Ook weet men niet wie
het eerst het gezelschap van de ander heeft gezocht. Wie echter dier zowel als mens
kennen, hun verhouding van meester en dienaar begrijpen, zijn overtuigd dat de
oorsprong van de vriendschap bij de hond gezocht moet worden.
Het moet dan zo gegaan zijn: een hond, van zijn troep afgedwaald, volgde met de
neus een spoor dat hij niet kende, een aangename reuk, en toen hij de plek naderde
waar die reuk het sterkst was en opkeek zag hij een eenzaam schepsel, staande bij
een vuur. Dat was een wilde man, vermoeid van de jacht. Evenals zijn reuk behaagden
de hond ook zijn stem en zijn gestalte, dus ging hij kwispelend naar hem toe. Hij
werd met stok en stenen weggejaagd omdat die wilde man, zoals nog heden menige
beschaafde, wantrouwig was jegens dier en soortgenoten. Maar hij keerde terug,
steeds kwispelend en van blijdschap een beetje jankend, want hij had in zijn bloed
de warmte al gekregen, het gevoel dat een slaaf maakt van het hart. Alweer werd hij
weggejaagd met een schop in de ribben, een slag op de rug.
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Natuurlijk begreep die hond niet waarom die man dat deed, maar vijandigheid scheen
het hem niet en hij kon niet meer weg van die plek. Toen het nacht werd ging die
man liggen en hij sliep. En op een afstand lag de hond, met de kop op de poten, de
oren bewegend bij ieder gerucht. Er kwam toen een wolf aangeslopen, die hij dadelijk
op de nek viel, want sedert er vriendschap was van hond voor mens was er ook
vijandschap van hond tegen elk dier dat de vriend kon schaden, vooral dezulke die
de hond wel in de vorm geleken, maar niet deelden in de gemeenschap met de mens.
De andere dieren waren hem voortaan wat de heidenen de christenen waren.
En toen de man wakker werd en zag dat de hond hem beschermd had voelde hij
de dankbaarheid. En hij begreep dat dit dier hem tot nut kon dienen. Zij kwamen
dichter bij elkaar, de hond liet toe dat de man hem over de kop streek en voortaan
volgde hij hem tam, het eerste huisdier.
Misschien is het anders toegegaan bij het begin van de geschiedenis van hond en
man, maar aangezien de feiten niet zijn te boek gesteld mag men het zich voorstellen
zoals men wil, als men maar niet vergeet dat de liefde bij de hond begon.
Ook van een der verwanten van het tijgergeslacht is de hond een vijand, dat is de
kat. Dit dier heeft zich eveneens aan de mens gehecht, maar dat moet veel later
gebeurd zijn, toen de mens al een woning had. Want de kat, hoezeer hij de mens ook
mag lijden, is op haar gemak gesteld, aanvaardt gaarne voedsel zonder ervoor te
jagen en een plekje beschut tegen regen, waar geen ander dier haar stoort. Spelen
wil zij wel met de mens, maar voor hem werken niet. Dat is juist wat de hond nog
altijd niet in de kat kan uitstaan, wel profiteren maar niet werken, volgen, opletten
of er hulp nodig is. Ziet men een kat die de blindeman leidt of voor de kunstenaar
met het bakje rondgaat? die in het water springt om een kind te redden of de inbreker
te lijf gaat? De kat is voor de hond een minder schepsel waarmede hij niet kan
omgaan.
Maar gelukkig voor de hond heeft hij, zolang hij de mens kent, aan de omgang
met hem genoeg gehad.
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De sterrehonden
Orion was een geweldig jager, met zijn honden dag en nacht te veld. Eens ontmoette
hij Eos, de godin van de dageraad, die zo door hem bekoord werd dat zij hem tot
gemaal verkoos en medevoerde in haar saffraangekleurde oorden. Dit mishaagde
echter Diana, die hem doodde met een pijl. Venus, met Eos' klachten begaan, gaf
Orion een plaats onder de sterren aan de hemel, waar zijn honden hem volgden. Ook
Actaeon was een jager. Van hem vertelt de mythe dat hij, op jacht zijnde met zijn
pak honden, aan een beek in een bos Diana zag die er met haar nimfen baadde. Wie
voor de naaktheid van deze godin de ogen had geopend, moest sterven. Diana
veranderde hem in een hert, dat toen door de honden werd aangevallen en gedood.
Ook deze honden kregen een plaats onder de sterren, aangevoerd door Sirius, de
blauwachtig witte, de helderste in het beeld genaamd de Grote Hond.
Volgens Cicero zal iemand, die geboren is bij het stijgen van Sirius niet sterven
op zee.
Procyon, de Voor-Hond, is een ster van de eerste grootte in het beeld de Kleine
Hond, die voor de andere stijgt.
De Kleine Hond heette een onrustige invloed te hebben op de zee. Volgens Plinius
kookt de zee bij het stijgen van dit sterrenbeeld en de stilstaande wateren bewegen.
In de heetste dagen van de zomer ziet men Sirius, de Hondster, nabij de zon bij
haar opgang. En daar de honden van Actaeon immers hun eigen meester gedood
hadden, moest dit de reden zijn dat er in die tijd veel kwalen over de aarde dwaalden.
Over begin en einde en over de duur van de hondsdagen zijn de samenstellers van
almanakken nooit eenstemmig geweest. Volgens sommigen zijn er dertig en moet
men ze tellen van eind juli tot eind augustus, volgens anderen zijn er veertig, tussen
een dag in juli en begin september.
Socrates had de gewoonte te zweren bij de Hond, de grootste ster in Canis Major.
De Hondestaart. De Kleine Beer heet ook Cynosura, en aangezien de poolster tot
deze constellatie behoort, kreeg Cynosura of Hondestaart de betekenis van leidstar.
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De slakken, die de vorstelijke kleurstof purper voortbrachten, verborgen zich voor
de invloed van Sirius gedurende dertig dagen.

Hier en daar geschapen
Toen in Babylon, nog voor er Babyloniërs bestonden, de heer des hemels het eerste
mensenpaar had geschapen, voorzag hij de gevaren die het bedreigden van de geest
des kwaads en hij zond om het te beschermen zijn beste vriend Ardjah, de hond, op
aarde. De hond, sprak hij, behoede de wereld.
Bij de Samojeden staat de hond ook thans nog als vriend en dienaar in hoge eer. Hij
werd, zeggen zij, tegelijk met hen geschapen. Nadat god Num van aarde de Samojeed
had gevormd, maakte hij de hond, die geheel naakt was, en droeg hem de bewaking
van de mens op. Daarna ging Num op reis. Toen verscheen voor de hond de duivel
Ngaa, die met hem sprak en hem het besef gaf dat het koud was, maar hij beloofde
hem een mooie kleding op voorwaarde dat hij hem de mens overgaf. De hond, die
toen begon te rillen van de koude, volgde hem en nam de dikke haarvacht aan. Toen
Num van de reis terugkeerde en zag dat de duivel bezig was de mens te eten, bestrafte
hij de hond en veroordeelde hem voortaan voor zijn voedsel afhankelijk te zijn van
de mens.
Ook volgens de Kato-Indianen van Californië maakte God dadelijk nadat hij de mens
had geschapen een hond voor hem.
De Atrapascan-Indianen van Noordwest-Amerika geloven dat hun aller voorvader
een hond was.
De mensen van de Munda-stammen in Achter-Indië waren uit leem gemaakt en om
hen te bewaken tot zij droog waren, schiep God de hond.
In tijden van nood en droogte brengen de Manabou-Indianen een hondeoffer aan
Wittika, daarbij biddend om gezondheid en hulp.
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De kostelijkste offers welke de noordelijke Saulteaux-Ojibwa-Indianen hun god
kunnen brengen zijn honden en tabak, en daarvan krijgt elk zijn deel.
In West-Pamir, Russisch Turkestan, heet een maand een kit, dat is hond, en iedere
hond loopt snel de andere na.

De wereld van de hond
Al sedert veertig jaar wordt de psychologie der dieren op proefondervindelijke wijze
beoefend, waarbij men gebruik maakt van praktische vraagstukken welke het dier
moet oplossen: het vinden van de weg naar voedsel, het overwinnen van hindernissen,
het gebruik van een eenvoudig middel, en dergelijke. Deze methode schijnt meer
doeltreffend dan zij is, omdat men daarbij over het hoofd ziet dat al zulke proeven
en vraagstukken voor het dier een andere waarde hebben dan voor de mens. Zelfs
voor ieder menselijk individu verschijnt de wereld verschillend, hoeveel groter dan
moet het verschil zijn tussen de wereld door de hond en die door de mens aanschouwd.
Wie bijvoorbeeld, om waar te nemen hoe een hond erop reageert, hem een bitterkoekje
geeft, vergeet dat hijzelf er niet eerst aan zou ruiken, omdat voor hem het reukorgaan
minder belangrijk is dan voor de hond; dat de bitterzoete smaak zijn eigen tong wel
streelt, die van het dier misschien niet; dat de hond minder kauwt omdat zijn maag
harder werkt voor de vertering; dat de voedingsstoffen, die het koekje bevat, in het
ene geval tot hondevlees veranderen, in het ander tot mensenvlees. Alle
onderzoekingen van filosofen en biologen naar de betrekkingen tussen organisme,
functie en omgeving van de mens gelden niet voor de hond, omdat hij een ander
organisme is dat anders functioneert in een ander heelal.
Er zij terloops gewezen op een tweede fout van deze experimenten: zij worden
gedaan met enige exemplaren en de gevolgtrekkingen past men toe op de gehele
soort. Er zijn schrandere en domme honden, bekwame en middelmatige, geniale en
achterlijke, er zijn engelen en zwartkijkers, aristocraten en bohemiens, werkers en
luilakken, en ieder van hen kijkt zijn wereld anders aan.
Het beste wat men bij de studie van de hondelijke ziel kan doen
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is haar te vergelijken bij de menselijke en haar te meten met de maat die voor de
mensenziel wordt gebruikt. De hond echter, die men dan vertoont, zal niet veel
verschillen van de fabelhond van la Fontaine, een vermenselijkt dier.
Wellicht kan het raadsel opgelost worden door de hond zelf te vragen wat wij
moeten doen om hem te begrijpen. Men verwondere zich niet als hij dan antwoordt:
Ruiken.
Er wordt aangenomen dat de reuk zijn meest ontwikkeld zintuig is, zijn gezicht
daarentegen minder scherp dan bij de mens. Bewezen is dit niet en het is mogelijk
dat hij minder scherp, maar anders ziet.
Soms zit een hond voor de deur van zijn woning recht voor zich te staren,
onbewegelijk, tot opeens zijn neusgaten trekken, zijn oren spitsen, zijn pupillen
vernauwen en hij scherp tuurt naar iets dat geen mens gewaarwordt. Hij wordt
onrustig, staat op en zoekt zijn baas, soms piept hij zachtjes vragend en bromt hij
even. Wat heeft hij gezien? Een gestalte uit de hondewereld, voor geen menselijk
oog waarneembaar? Een schim uit het oord der kwalen? Zijn rilling en zijn
ingetrokken staart, zijn jankje en zijn binnensmonds gebrom beduiden vrees. Wanneer
men met zijn hond buiten wandelt gebeurt het, zelfs bij mooi warm weer, dat
plotseling zijn vrolijkheid verdwijnt, hij blijft telkens staan, wantrouwig omkijkend
naar een zeker punt, hij zoekt bescherming in de nabijheid van zijn baas. Wat heeft
hij gezien? Een monster waar men langs heeft gelopen zonder ervan te weten?
Op avonden met wassende maan op de landwegen gaande hoort men, vooral
wanneer de sikkel nog jong aan de hemel komt, uit de duisternis van bomen plotseling
het woedend bassen van een kettinghond, dat terstond op een verder gelegen hoeve
wordt overgenomen, dan van de ene op de andere in de omtrek. Over al de velden
ver en nabij klinken stemmen, langzame en zware, hoge en driftige. De
hondenliefhebber moge het aanhoren als nachtmuziek, nu aanzwellend, rauw, schor,
schel, dan verflauwend, dof en hopeloos, wie goed luistert hoort echter in de stemmen
de angst voor iets noodlottigs. Wat heeft de eerste hofsteehond gezien, wat daarna
even duidelijk als hij zijn buren? Alleen een sikkeltje of een halvemaan, verschenen
door de bladeren? Alleen de schaduw van een boom? Of wat daarachter verborgen
gluipt? Het kan niet alleen de neus zijn die iets van de
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lucht of van de aarde heeft geroken wat geen mens kan ruiken, want als men de
waakhond nadert, zal hij wel bedaren, maar hij blijft aan de ketting trekken en hij
blijft turen naar iets dat er omwaart.
Hij heeft andere ogen dan de mens en de wereld die hij ziet moet een andere dan
de onze zijn.
De honden van Eumaeus toonden angst voor een goddelijke aanwezigheid toen zij
Minerva gewaarwerden nog eer zij voor Telemachus zichtbaar was. Hadden zij de
godin waargenomen door een zintuig dat de mens onbekend is?
Een verhandeling uit de zeventiende eeuw, Arcana Microcosmi, vermeldt: Dat het
gehuil van honden dood en rampen voorspelt, is bewezen door de geschiedenis en
de ervaring. Het bijgeloof bestaat nog heden dat het huilen, als het niet veroorzaakt
wordt door honger of gevangenschap, betekent dat de honden de dood ruiken die er
rondsluipt bij de woningen. En redelijke mensen stellen de vraag of men de keren
geteld heeft dat er op het huilen geen sterfgeval gevolgd is. Dit is echter geen bewijs
dat de hond niet iets heeft waargenomen.
Waar het ook voor gehouden wordt, het huilen, bij dag of bij nacht, de lang
uitgehaalde jammering, waarin de stem schel, snijdend overslaat of in korte snikjes
eindigt, is een uiting die de mens diep ontroert tot medelijden of angst. En de smart
waaruit zij voortkomt is aanstekelijk, want de hond, die een andere hoort huilen,
wordt er onrustig van, begint te kreunen en kruipt in een hoek.
Eens, in Jericho, heb ik dat gehuil de hele nacht gehoord, niet van een enkele hond,
maar van een troep. Hoewel het smoorheet was mocht het venster niet openstaan
omdat er dieven zwierven of een hongerig roofdier kon binnensluipen. De volle maan
scheen door het gordijn. Eerst hoorde ik een hoog gejammer, ver weg, van veel
stemmen, het werd onmiddellijk gevolgd door woest blaffen nabij. Er was ook geluid
van hijgen en van dravende poten langs het venster. Het geschreeuw in de verte werd
groter, dringender, het naderde en verwijderde zich weer, het zwol aan tot een diep
geloei. Dan kwam het hijgen en draven weer dicht langs het venster en er klonk hier
nu geen blaffen meer, maar hetzelfde huilen als daarginds, razend, kermend, als van
een dolle pijn.
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Die daarginds waren de jakhalzen van de Jordaan die, door honger gedreven, de
woningen trachtten te naderen, de andere hier de verwilderde honden van het dorp,
die hun afval moesten verdedigen, hun eigen leven. Maar de pijn van de jakhalzen
deelde zich aan de honden mede.

Aesopus De hond en de schaduw
Een hond ging eens over een vlonder van een beek met een stuk vlees in zijn mond
toen hij toevallig zichzelf in het water zag. Hij dacht dat het een andere hond was
met een stuk vlees tweemaal zo groot, dus liet hij het stuk, dat hij in de mond had,
los om de hond met het grotere stuk aan te vallen. Maar het gevolg was dat hij geen
van beide kreeg, want het ene was een beeld en het andere werd door de stroom
meegevoerd.
*
Zoals de wolf de hond gelijkt, zo gelijkt de vleier of de tafelschuimer de vriend.
Vergis u niet, zorg dat gij niet de wolf, maar de hond binnenlaat.
EPICTETUS

Als de witte hond een kluif krijgt, krijgt de zwarte er geen.
Chinees spreekwoord

De hellehond
De ingang van Hades, de Griekse onderwereld, werd bewaakt door Cerberus, een
monsterlijke hond met drie koppen en een lange staart. Hij kwispelde tegen degenen
die er binnenkwamen, maar toonde zijn tanden tegen een elk die poogde te
ontsnappen.
Wie eenmaal Hades binnentrad was voor eeuwig gedoemd. Daarom was het laatste
der zware werken die Hercules opgedragen werden, de verlossing van de gevangenen,
een onmogelijke taak omdat niemand Cerberus kon overmeesteren. Toen Hercules,
door een kloof in de aarde, daar voor de poort was gekomen, zag hij zijn twee vrienden
Theseus en Peritheus, geketend aan een rots. Nadat hij ze bevrijd had, kwam hij voor
Pluto zelf te staan, die hem vergunde de hond mee te nemen indien hij
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hem zonder wapen kon overweldigen. Hercules deed het, bracht de hond voor
Eurystheus en had daarmede de werken verricht die hem de onsterfelijkheid schonken.
Serapis, de Egyptische godheid in Alexandrië, die naar zijn wezen zowel op Zeus
als op Pluto geleek, had eveneens een waakhond met drie koppen, namelijk van een
leeuw, van een hond en van een wolf. De oudere Egyptische Cerberus had romp en
poten van een nijlpaard en de kop van een krokodil.
In Sicilië stond op de berg Actua een tempel voor Vulcanus, bewaakt door honden
die de gave hadden de vromen te onderscheiden van de goddelozen, wier nadering
zij verhinderden.
In de noordse mythologie is Helheim, diep onder Niflheim gelegen, het troosteloos
oord waar al degenen kwamen die niet als krijger uit het leven gingen. Voor Helheim
stroomde de rivier Giöll, waar een brug over lag. Aan de andere zijde daarvan hield
een donkere gestalte de wacht, de jonkvrouw Medgudur, en naast haar de zwarte
hond Garm, met de muil druipend van bloed.

Alcibiades
Alcibiades is in de geschiedenis meer bekend door zijn hond dan door zijn verdiensten
voor zijn vaderstad. Hij heette de mooiste man van Athene te zijn en zijn hond de
mooiste van de hele wereld. Wanneer hij, gevolgd door zijn hond, door de stad
wandelde, bleven de mensen staan om ze na te kijken, hem bewonderend wegens
zijn kostbare klederen, de hond wegens zijn blinkende halsband, zijn zorgvuldig
gekamde pluimstaart. Maar over Alcibiades en zijn streken had men veel te vertellen
en er kwam een tijd dat er al van gesproken werd hem te verbannen.
Op een dag zag men hem op straat met zijn mooiste mantel en overal waar hij
ging, stegen kreten van verontwaardiging. De mooie hond achter hem liep zonder
staart. Een van zijn vrienden sprak Alcibiades aan en vroeg of hij het verstand verloren
had, dat hij zo'n buitengewone hond had verminkt. Let eens op, zeide hij, wat de
mensen nu weer over je te zeggen hebben.
Daar heb ik juist die staart voor afgehakt, antwoordde hij, nu
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hebben de mensen voorlopig over iets anders te praten en in ieder geval wordt mijn
naam daarbij genoemd.
Ondanks deze reclame werd hij na een poos toch verbannen. In Frygië, waar hij
zich schuilhield, werd op een nacht zijn huis omringd door moordenaars, door zijn
vijanden gezonden. De hond sprong midden in de strijd om hem te verdedigen, hij
werd door een speer doorstoken, maar voor hij stierf kroop hij nog naar Alcibiades
en trok met de bek de pijlen uit zijn borst.

Sotêr
Een andere beroemde hond was Sotêr, de Redder, een van de molossen of strijdhonden
van Corinthe.
Toen die stad door de Atheners belaagd werd zetten de Corinthiërs des nachts hun
vijftig strijdhonden op wacht. De Atheners beslopen de wallen en alle werden
doodgestoken, op één na, Sotêr, die naar de stad terugrende en het alarm gaf. Hierdoor
werden de Corinthiërs gered. Later richtten zij voor hun strijdhonden een zuil op met
vermelding van hun namen en bovenaan stond: Sotêr, Redder van Corinthe.

Perites
Alexander de Grote kreeg van de koning van Albanië een geweldige hond ten
geschenke, Perites genaamd, van wie gezegd werd dat hij tegen ieder dier was
opgewassen, de laatste van een roemruchtig ras van strijdhonden. Alexander beval
het beest met een wolf te laten vechten, maar Perites keek die tegenstander niet eens
aan. Toen werd er een Abessijnse leeuw gebracht. Nadat de hond die bekeken had
viel hij aan en voor men wist hoe het gebeurd was lag de leeuw dood.
Perites vergezelde de koning op al zijn veldtochten. Toen de hond aan het eind
van zijn tijd gekomen was weende Alexander en hij liet te zijner ere een stad bouwen,
Perites genaamd.
*
De Filistijn nu zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken?
en de Filistijn vloekte David en zijne goden.
I. Samuel, 17: 43
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Uit: Shakespeare King Lear
Lear:
Kijk, zelfs de kleine hondjes allemaal,
Fik, Mop en Poedel blaffen me aan.
Edgar:
Tom zal z'n hoofd naar hen gooien. Maak dat je wegkomt, lammelingen!
Zwart- of witsnoet, wat gij zijt,
Of je tand ook giftig bijt,
Bulhond, waakhond, slagershond,
Hazewind of jagershond,
Of je staart al recht of krom is,
Janken zal je daar waar Tom is,
Want als ik mijn hoofd zo smijt,
Hollen ze weg naar wijd en zijd.

Uit:Notes and Queries, 1870
Namen van honden bij Shakespeare. Silver, Fury, Mountain, Brabbler, Sowter, Crab,
Tyrant, Merriman, Troilus, Lady, Sweetheart, Tray, Blanch.

Montaigne De hond filosoof
Chrysippus, een even hooghartig rechter over de staat der dieren als enig ander
filosoof, de bewegingen des honds beschouwende, die, gekomen aan een driesprong
waar hij het spoor zijns meesters bijster is geraakt, ofwel bij de vervolging van een
prooi die voor hem vlucht, de een na de andere weg beproeft en, na zich vergewist
te hebben dat daar het door hem gezochte spoor niet ligt, zich zonder aarzelen op de
derde stort, is genoodzaakt te erkennen dat in die hond een redenering gelijk deze
gaat: Ik heb tot die driesprong mijns meesters spoor gevolgd, hij moet zekerlijk een
van deze drie wegen zijn gegaan; het was noch deze, noch gene, derhalve moet hij
de derde gekozen hebben.
Zich door deze redenering en gevolgtrekking vergewissende bedient hij zich niet
meer van zijn gevoel bij de derde weg en onderzoekt die niet meer, maar laat zich
medevoeren door de kracht zijner rede.
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Deze zuiver redekundige gevolgtrekking, benevens dit gebruik van verdeelde en
samengevoegde stellingen en de opsomming der delen, - zijn zij de hond niet evenveel
waard dat hij ze uit zichzelve weet, als van de geleerde Trapezontius?

De koning van Nubië
In de oudheid placht het volk van Nubië zich een hond tot koning te kiezen en het
leefde gelukkig onder zijn regering. Een reiziger, die eens in dat land kwam, vroeg
de hond waarom de mensen hem, wiens taal zij niet verstonden, tot koning hadden
gekozen. De koning antwoordde: ‘Omdat de mensen weten dat ik van ze houd en
hun trouw zal blijven. En bovendien omdat ze mijn taal niet verstaan.’

Kinder-slaapliedje
Little dog, little dog,
What do you there?
Curl my tail, lady,
Under the chair.
Little dog, little dog,
Hear you what's said?
Often and often,
My dear little maid.
Little dog, little dog,
Think you men wise?
In closing their ears
And shutting their eyes.

*
Bij de Romeinen was het gewoonte op de eerste dag van het nieuwe jaar de honden
te slaan om hun de plicht van waakzaamheid in te prenten.
*
En Hazael zeide: Maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij deze grote zaak
doen zou?
11 Koningen, 8: 13

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

625

Rassen
Men neemt aan dat de verscheidenheid der rassen ontstaan is uit enkele typen van
het geslacht hond in verschillende delen van de wereld en dat de oudste typen diegene
waren welke gebruikt werden voor de jacht en voor de bewaking van huis en kudde.
De Semitische volkeren kenden alleen herdershonden. Ieder land had zijn herdershond
met bijzondere kenmerken, vandaar dat er van deze soort ettelijke rassen bestaan.
Bij de Egyptenaren diende de hond enkel voor de bewaking, bij de Grieken voor de
jacht en voor de krijg. De hazewind, voor de lange jacht gebruikt, wordt pas in de
middeleeuwen bekend, maar ook van deze soort bestonden er vele rassen in Azië en
in Europa. De oudste honden van Amerika moeten de trekhond van de Eskimo's en
een soort mastiff geweest zijn.
Buffon classificeerde volgens de oren: staande, halfhangende en hangende.
Cuvier deelde de rassen, volgens de beenderen van de schedel, in bij drie grote
families: mastiffs, doggen, spaniels.
De hedendaagse kynologen onderscheiden elf klassen: honden dienende tot
bewaking en tot nut; terriërs voor de jacht; Engelse honden voor de lange jacht;
Franse dito; van andere nationaliteit dito; kleine jachthonden; Engelse staande honden;
continentale dito; hazewinden; dashonden; honden voor luxe, gezelschap, genoegen.

Virginia Woolf Het ras der spaniels
Vele miljoenen jaren geleden borrelde het land, dat nu Spanje heet, in de kokende
baaierd der schepping. Eeuwen gingen voorbij; de plantengroei verscheen; waar
planten groeiden beschikte de natuur het bestaan van konijnen; waar konijnen
rondhuppelden ordonneerde de Voorzienigheid het bestaan van honden. Er is op dit
alles niets te zeggen. Maar zodra men vraagt waarom de hond, die de konijnen ving,
een spaniel genoemd werd, beginnen twijfel en moeilijkheid. Sommige
geschiedschrijvers beweren dat toen de Karthagers in Spanje landden de gemene
soldaten eenstemmig uitriepen: Span! Span! omdat er uit alle bosjes konijnen schoten.
En in de Karthaagse taal betekende span
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konijn. Daarom werd het land Hispania genoemd en de honden die achter de konijnen
liepen spaniels.
Daarbij zouden velen onze het willen laten, maar de waarheid gebiedt ons te
vermelden dat er een school is die er anders over denkt. Hispania, zegt zij, komt van
het Baskisch woord espana, dat kant of grens betekent. Indien dit waar is moeten wij
bosjes, konijnen, honden, soldaten, ja, heel dat romantisch tafereel uit het hoofd
zetten en gewoonweg aannemen dat de Spaniel zo heet omdat Spanje Espana heet.
Deze en andere veronderstellingen terzijde latend komen wij in het midden van
de tiende eeuw in Wales. De spaniel is daar reeds, volgens sommigen al eeuwen
tevoren door de Spaanse stam Ivor ingevoerd. ‘De spaniel des konings is een pond
waard,’ schreef Howel Dha in zijn wetboek. Wat dit betekende beseft men als men
weet wat een pond te dier tijde waard was. De spaniel had zijn plaats naast de koning.
Zijn geslacht stond in ere lang voor menig vorstengeslacht. Hij genoot van gerief in
paleizen toen de Plantagenets, de Tudors en de Stuarts nog door andermans modder
achter andermans ploegen liepen. En terwijl de eeuwen hun baan liepen vertakte het
vermaarde spaniel-geslacht zich in minstens zeven stammen, alle edel: de Clumber,
de Sussex, de Norfolk, de Blackfield, de cocker, de Irish water en de English water,
alle afkomelingen van de eerste spaniel uit voorhistorische dagen, maar verschillende
eigenaardigheden vertonende. Dat er in koningin Elisabeths tijd een hondearistocratie
bestond wordt geboekstaafd door Sir Philip Sidney, die in zijn Arcadia schrijft:
‘Hazewinden, spaniels en jachthonden, waarvan de eerste de lords zijn, de tweede
de gentlemen, de laatste de vrij mannen.’
Indien wij echter hierdoor moeten aannemen dat de spaniels het menselijk
voorbeeld volgden, hazewinden als hun superieuren beschouwden en jachthonden
beneden zich achtten, moeten wij nochtans toegeven dat hun aristocratie op betere
gronden berust dan de onze. Tenminste, men moet wel tot deze slotsom komen als
men de wetten van de Spaniel Club bestudeert. Dit verheven instituut heeft vastgelegd
wat de deugden en wat de gebreken van de spaniel zijn. Lichtkleurige ogen,
bijvoorbeeld, zijn ongewenst; gekrulde oren nog erger; geboren te zijn met een
lichtkleurige neus of een kruinkrul is niets minder dan noodlottig. De waarden van
de spaniel worden even duidelijk bepaald.
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Zijn hoofd moet glad zijn, oprijzend van de bek zonder een al te uitgesproken stop;
de schedel moet goed ontwikkeld zijn, met veel ruimte voor hersenvermogens; de
ogen moeten vol zijn, maar geenszins puilend; het algemene voorkomen moet
intelligentie en zachtaardigheid uitdrukken. Aldus is de wet door de rechters gesteld.

Buffon Natuurlijke historie van de hond (1755)
De meeste dieren hebben grotere behendigheid, grotere snelheid, grotere kracht en
zelfs grotere moed dan de mens; de natuur heeft ze beter beschermd, beter bewapend;
hun zintuigen, en vooral de reuk, zijn beter. Door een moedig en volgzaam ras als
dat van de hond voor ons te hebben gewonnen, hebben wij nieuwe zintuigen en
nieuwe vermogens verworven, die ons ontbreken. De werktuigen, de instrumenten,
die wij bedacht hebben om onze andere zintuigen te vervolmaken, om hun vermogens
te vergroten, kunnen niet wedijveren, zelfs wat het nut betreft, met de werktuigen,
die de natuur ons kant en klaar biedt en die de onvolmaaktheid van onze reuk
aanvullend, ons belangrijke en altijd durende middelen hebben geleverd om te
overwinnen en te heersen; de hond, trouw aan de mens, zal altijd een deel van deze
heerschappij bewaren, een graad van superioriteit boven de andere dieren; hij beveelt
over hen, hij is zelf heerser aan het hoofd van de kudde, hij doet zich er beter in
gehoorzamen dan de stem van de herder; veiligheid, orde, en discipline zijn de
vruchten van zijn waakzaamheid en activiteit; een volk is aan hem onderworpen, dat
hij leidt, beschermt en waartegen hij nooit geweld gebruikt dan om de orde te
handhaven. Maar vooral in de oorlog tegen vijandelijke of onafhankelijke dieren
blijkt zijn moed en ontplooit zijn intelligentie zich geheel; natuurlijke eigenschappen
paren zich hier aan verworvene. Zodra het wapengekletter zich doet horen, zodra het
geluid van de hoorn of de stem van de jager het signaal van een naderende oorlog
heeft gegeven, toont de hond, blakend van nieuwe hartstocht zijn vreugde door de
meest levendige uitbarstingen; hij geeft door zijn bewegingen en door zijn kreten
zijn ongeduld om te strijden en zijn verlangen om te overwinnen te kennen; vervolgens
loopt hij stil voort, hij tracht het land te verkennen, te ontdekken, en de vijand in zijn
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bolwerk te verrassen; hij zoekt zijn sporen op, hij volgt ze stap voor stap en met
verschillende toonaarden geeft hij de tijd, de afstand, de soort en zelfs de leeftijd aan
van degeen, die hij achtervolgt.
Verschrikt, opgejaagd, wanhopend zich door de vlucht te redden, bedient het dier
zich ook van al zijn middelen, hij stelt list tegenover scherpzinnigheid, nooit waren
de mogelijkheden van het instinct bewonderenswaardiger; om zijn spoor kwijt te
doen raken, gaat en keert hij op zijn passen, springt, het zou zich van de aarde los
willen maken en afstanden door de lucht afleggen; met een sprong neemt hij wegen,
hagen, zwemt beken en rivieren over; maar voortdurend achtervolgd, en omdat hij
zijn lichaam niet wegmaken kan, tracht hij een ander in zijn plaats te stellen; hij gaat
zelfde rust verstoren van een jongere en minder ervaren buur, hem opjagen, doen
lopen en vluchten met hem; en als zij hun sporen dooreen hebben doen lopen, verlaat
hij hem nog sneller dan hij zich bij hem voegde, om hem alleen doel en slachtoffer
van de bedrogen vijand te laten. Maar de hond, door de superioriteit die oefening en
opvoeding geven, door die fijnheid van gevoel, die hij alleen bezit, verliest het doel
van zijn achtervolging met uit het oog; hij ontwart de gelijke sporen en haalt de
knopen van de ineengewrongen draad uit elkaar, die er alleen heenleidt; hij ontdekt
met zijn reuk alle kronkelpaden van het labyrint, alle dwaalwegen, waarop men hem
wilde leiden, en in plaats de vijand voor een willekeurige in de steek te laten, is hij,
nadat hij de list de baas geworden is, verontwaardigd, verdubbelt zijn ijver, bereikt
hem vervolgens, valt hem aan, brengt hem ter dood, stilt zijn dorst met zijn bloed en
koelt zijn haat.
De liefde voor jacht en oorlog delen wij met de dieren; de wilde doet niets dan
vechten en jagen. Alle dieren die van vlees houden, die sterk zijn en wapenen hebben,
jagen van nature: de leeuw, de tijger, van wie de kracht zo groot is dat zij zeker van
hun overwinning zijn, jagen alleen en zonder kunstgrepen; wolven, vossen, en wilde
honden sluiten zich aaneen, werken samen, helpen elkaar, lossen elkaar af en verdelen
de prooi; en wanneer de opvoeding de natuurlijke aanleg van de hond heeft
vervolmaakt, wanneer men hem heeft geleerd zijn hartstocht te bedwingen, en zijn
bewegingen te beheersen en men hem heeft gewend aan een regelmatige loop en aan
de soort discipline die
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nodig is voor deze kunst, jaagt hij met methode en altijd met succes.
In verlaten landen, in ontvolkte landstreken, zijn er wilde honden, die wat hun
gewoonten betreft, niet van wolven verschillen dan door het gemak, waarmee men
hen temmen kan; zij verenigen zich ook in grotere troepen om te jagen en met een
macht wilde zwijnen en wilde stieren aan te vallen, en zelfs leeuwen en tijgers. In
Amerika zijn de wilde honden van een ras dat vroeger tam was, zij zijn er in Europa
gebracht, en sommige, die in deze verlaten streken vergeten of achtergelaten waren,
hebben zich zo vermenigvuldigd dat zij zich met troepen in de bewoonde streken
verspreiden, waar zij het vee aanvallen en het de mens zelfs lastig maken; men is
dus genoodzaakt ze met geweld uit de weg te ruimen en ze als de andere wilde beesten
te doden; en zo is de hond inderdaad, zolang hij de mens niet kent: maar als men
hem met zachtheid nadert, wordt hij mak, went zich weldra en blijft trouw aan zijn
meester verbonden; terwijl de wolf, ook al is hij jong gevangen en in huis opgevoed,
alleen tam is als hij jong is, nooit zijn begeerte naar prooi verleert en zich vroeg of
laat overgeeft aan zijn neiging tot prooi en vernietiging. Men kan zeggen dat de hond
het enige dier is wiens trouw tegen beproeving bestand is, het enige dat altijd zijn
meester en de vrienden van het huis herkent; het enige dat, als een onbekende nadert,
het bemerkt; het enige, dat naar zijn naam luistert en dat de vertrouwde stem herkent;
het enige dat zich niet geheel op zichzelf verlaat; het enige, dat als het zijn meester
verloren heeft en hem niet terugvinden kan, hem door zijn gejank roept; het enige,
dat op een lange reis, ook al heeft hij hem slechts één keer gemaakt, zich de weg
herinnert en de richting terugvindt, het enige ten slotte, van wie de natuurlijke talenten
opvallend zijn en de opvoeding altijd geslaagd.
En evenals van alle dieren de hond degene is wiens natuur het meest openstaat
voor indrukken en zich het gemakkelijkst wijzigt door morele invloeden, is hij ook
van alle degene wiens natuur het meest onderhevig is aan veranderingen en
wijzigingen veroorzaakt door fysieke invloeden: het gestel, de eigenschappen, de
eigenaardigheden van het lichaam wisselen belangrijk, de vorm zelf is niet constant:
in hetzelfde land is de ene hond zeer verschillend van de andere en de soort is, om
zo te zeggen, geheel verschillend van zichzelf in de verschillende luchtstreken.
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Vandaar die verwarring, die menging en het verschil van rassen, die zo talrijk zijn,
dat men ze niet kan opnoemen; vandaar die duidelijk uitgesproken verschillen wat
betreft de hoogte, de vorm van het lichaam, de lengte van de bek, de vorm van het
hoofd, de lengte en de stand van de oren en de staart, de kleur, de gesteldheid en de
hoeveelheid haar, die maken dat er niets constants, niets gelijks bij deze dieren
overblijft dan de gelijkheid van de inwendige gesteldheid en het vermogen zich met
elkaar te kunnen voortplanten. En daar zelfs zij, die het meest van elkaar verschillen
toch individuen voortbrengen die zich kunnen vermenigvuldigen door zelf andere
individuen voort te brengen, is het duidelijk dat alle honden, hoe verschillend en
anders zij ook zijn, één enkele soort zijn.
Maar wat moeilijk te zien is bij deze grote variëteit van verschillende rassen dat
is het karakter van het primitieve, het oorspronkelijke ras, het ras dat de moeder van
alle andere rassen is; hoe de gevolgen van de invloed van het klimaat, van het voedsel,
te herkennen?, hoe ze weer te onderscheiden van de andere gevolgen, of beter van
de resultaten, die ontstaan door de menging van de verschillende rassen onder elkaar
in de vrije natuur of in de gedomesticeerde toestand? Al deze oorzaken veranderen
inderdaad, met de tijd, de meest constante vormen, en het karakter dat de natuur
oplegt behoudt zijn totale zuiverheid niet bij de objecten waar de mens veel mee is
omgegaan. De dieren, die onafhankelijk genoeg zijn om zelf hun woonplaats en
voedsel te kiezen, behouden het best dit oorspronkelijk stempel; en men kan aannemen
dat bij deze soorten, het eerste, het oudste van alle, tegenwoordig vrij trouw
voorgesteld wordt door zijn afstammelingen; maar die de mens aan zich onderworpen
heeft, die hij van luchtstreek naar luchtstreek heeft overgebracht, van wie hij het
voedsel, de gewoonten en de manier van leven heeft veranderd, moeten ook wat
betreft de vorm meer dan alle andere veranderd zijn; men vindt inderdaad meer
variatie bij de huisdiersoorten dan bij die van de wilde dieren. En omdat onder de
huisdieren de hond van alle degene is die zich het meest aan de mens gehecht heeft;
degene, die levend als de mens, ook het onregelmatigst leeft; degene, die genoeg
door zijn gevoel beheerst wordt om volgzaam te zijn, gehoorzaam en gevoelig voor
elke indruk, en zelfs voor elke dwang; is het niet te verwonderen dat hij ook degene
is van alle dieren bij wie men de grootste ver-
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schillen vindt wat uiterlijk, hoogte, kleur en andere eigenschappen betreft.
Enige omstandigheden werken nog mee aan dit verschil: de hond leeft vrij kort,
hij plant zich dikwijls en in vrij groot aantal voort; en omdat hij altijd onder het oog
van de mens is, zal men, zodra door een toeval dat vrij gewoon in de natuur is bij
sommige individuen eigenaardigheden of duidelijke variëteiten voorkomen, trachten
ze te vermenigvuldigen door deze eigenaardige individuen samen te brengen, zoals
men tot nu nog doet wanneer men nieuwe rassen van honden of andere dieren
verkrijgen wil. Trouwens, ofschoon alle soorten even oud zijn, moeten de variëteiten,
de veranderingen en zelfs de degeneratie een grotere invloed hebben gekregen, daar
het aantal geslachten, sedert de schepping, veel groter is bij de soorten die kort leven,
waardoor deze dieren verder van hun oorsprong af zijn dan zij, die langer leven. De
mens staat tegenwoordig achtmaal dichter bij Adam dan de hond bij de eerste hond,
omdat de mens tachtig jaar leeft en de hond slechts tien: indien dus door de een of
andere oorzaak deze beide soorten gelijkelijk begonnen te degenereren, zou deze
verandering tegenwoordig acht keer duidelijker waarneembaar zijn bij de hond dan
bij de mens.

Linnaeus Bondige beschrijving
Eet vlees, meelspijzen, verteert beenderen, braakt van gras. Drinkt likkend. Tilt een
achterpoot zijdelings op. Neus vochtig. Loopt op de tenen, soms halfdwars. Laat bij
hitte de tong uit de bek hangen. Loopt in een kring om zijn slaapplaats voor hij gaat
liggen. Hoort scherp in de slaap, droomt. In alle omstandigheden trouw. Huisgenoot
van de mens. Kwispelt bij nadering van zijn meester. Vergezelt die, vooruitlopende.
Keert zich om bij kruiswegen, wacht. Leerzaam, zoekt verloren voorwerpen op. Doet
's nachts de ronde. Bewaakt vee voor wilde dieren en houdt het bijeen. Draagt
geschoten wild aan. Bedelt aan de tafel. Eet gulzig. Als hij gestolen heeft trekt hij
de staart in. Vijand van bedelaars. Heelt zijn wonden met likken. Huilt bij muziek.
Bijt aan een toegeworpen steen. Bij naderend onweer onrustig. Verbreider van
hondsdolheid. Wordt in de ouderdom blind.
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Iconografie
S.-Bernhard van Clairvaux wordt afgebeeld als abt met boek, bijenkorf - de
honingzoete geleerde - en hond. Voor zijn geboorte droomde zijn moeder dat zij een
blaffende witte hond met rode rug droeg.
S.-Rochus. Op afbeeldingen van de schutsheilige der leprozen staat een hond met
een stuk brood in de bek. S.-Rochus verpleegde in Piacenza de pestlijders. Toen
hijzelf door de kwaal was aangestoken werd hij uit de stad verbannen. De hond van
een zekere Gothard bracht hem dagelijks een stuk brood dat hij van zijn baas had
gekregen.
S.-Parthenius, bisschop van Lampsaeus aan de Hellespont, (vierde eeuw), voorgesteld
met een dolle hond, die hij gedood had door steken in de vorm van een kruis.
S.-Petrus Canisius wordt met een hond afgebeeld.
S.-Sira, martelares, (zesde eeuw), met de honden die haar lijk niet aanraakten dat
hun, nadat zij gewurgd was, werd toegeworpen.
S.-Benignus, ongeveer 150 na Chr., martelaar. Afgebeeld als priester met sleutel en
honden. Hij werd opgesloten met twaalf wilde honden, die hem echter niet deerden,
en daarna doorstoken.
S.-Godefridus, bisschop van Amiens, begin twaalfde eeuw. Hij preekte tegen het
huwelijk van priesters. Afgebeeld met de hond, die stierf door het vergif dat voor
hem bestemd was.
S.-Colomba, onthoofd 273. Met hond en brandstapel.
S.-Onofrius, kluizenaar. Voorgesteld in bladeren gekleed en vervolgd door honden
en jagers, die hem voor een dier hielden.
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Giacomo Oddi Broeder Martino
‘Hierna nu deed die zeer wrede heidense hertog broeder Martino wreedaardiglijk
kruisigen vermits hij met grote vurigheid het katholiek geloof bekende en hun valse
wet verachtte. En eerst deden zij hem met geweld een doek gedrenkt in zout water
inslikken. Hoe meer zij deze gelukzalige pijnigden, zoveel te vuriger volhardde hij
in verheerlijking en lof des heiligen naams van Jesu Christo. Wanneer dan deze
goddeloze hertog zulks gewaarwerd deed hij hem ophangen aan de hals en aldus
eindigde hij aan de galg zijn leven. En nog was men niet verzadigd, doch deed dat
lichaam heenvoeren om verslonden te worden van de honden. En nadat zij vele
honden verzameld hadden om ervan te vreten, werd hij door de goddelijke genade
van geen der honden aangeroerd, maar terstond dat zij hem naderden traden zij
eerbiedig terug, gelijk of zij hem kenden.’

Aesopus De hond en de bel
Er was eens een hond die de mensen aanvloog en ze beet ook, zonder enige aanleiding,
een lastig beest voor een ieder die het huis van zijn baas binnentrad. Daarom deed
zijn baas hem een bel aan zijn hals, opdat een ieder voor hem op zijn hoede kon zijn.
De hond was zeer trots op die bel en sprong er vrolijk mee rond, dat het rinkelde.
Maar een oude hond kwam op hem toe en sprak: ‘Hoe minder groot je doet, mijn
vrind, hoe beter. Je gelooft toch niet dat die bel je gegeven is voor je verdienste?
Integendeel het is een teken van je schande.’
Beruchtheid wordt soms voor faam gehouden.

Aesopus De hond en de haas
Een jonge hond joeg een haas op en toen hij hem ingehaald had hapte hij nu eens
naar hem alsof hij hem bijten wilde, liet hem dan weer los en sprong om hem heen,
zoals hij deed wanneer hij speelde met een andere hond. Dat verveelde de haas en
die zeide: ‘Ik wou dat je nu maar kleur bekende. Als je mijn vrind bent, waarom doe
je dan of je me bijten zal? Als je mijn vijand bent, waarom speel je dan met me?’
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Vondel De boer en zijn honden
Een Huys-man hartgedruckt van swinters sture vlagen
Uyt grooten hongers nood zijn huys-vee heeft geslagen:
Maer laes! ten holp al niet, de koude duerde langh,
De winter viel zoo strengh, en maecktent hem zoo bangh,
Dat hy zyn Ossen by haer hoornen heeft ghegrepen,
Die plachten zynen ploegh te trecken en te slepen:
Deze heeft hy ook op 't lest ter slachtbanck voortghebracht,
En met den scherpen byl gezamenlyck geslacht.
Zijn Honden hebben dit droef schouspel waerghenomen
En eyndelyck bestaen uyt anxt voor hem te schroomen:
O laet ons (zeyden zy) ontvluchten metten yl!
Magh zyn juckdraghent vee noch niet ontgaen den byl
Niet beters zal ghewis op 't lest ons wedervaren:
Die zyn lief huys-vee slacht, en zal geen doggen sparen.
‘Wys is hy, die in tyds is voor 't ghevaer beducht.
Die veylighlycken noch d'aenstaende dood ontvlucht:
Die vonnist, dat hy is te vreezen en te myden,
Die zyn zelfs huysghezin bezwaert met kruys en lyden,

*
Hans Sachs maakte over dit onderwerp een dergelijk gedicht, dat echter te boers
is om hond of heer te behagen.

De opvoeding
Evenals omtrent de opvoeding van het kind zijn er velerlei meningen omtrent die
van de hond, gegrond op het doel dat men zich stelt. De jacht, de bewaking, de
opsporing, de bescherming, de broodwinning, de geleiding, het gezelschap, de
vertroeteling, al zulke doeleinden vereisen de daartoe nodige dressuur.
Altijd echter zal een goede baas beginnen met zijn hond welgemanierd te maken
en hem het verschil te leren tussen goed en kwaad, volgens menselijk begrip, dat de
hond van nature onbekend is. Aan de manieren van de hond herkent men dikwijls
de aard van zijn meester. Hoewel men ook dikwijls een hond ontmoet die in goede
zeden zijn meester overtreft.
Om de hond te leren wat men wenst beloont men hem voor
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een goede daad met een blijk van goedkeuring, iets lekkers voor zijn bek, een aai of
een vriendelijk woord, en bestraft men hem voor een verkeerde daad met een
afkeuring, een tik, een bedreiging, een beknorring. Men hoede zich echter voor drift
zowel als voor overdreven gevoeligheid. In drift immers, dat weet men uit
ondervinding bij het opvoeden van de kinderen, ziet men zelf niet meer de rechte
weg, en bij sentimentaliteit heeft men kans dat de hond de baas wordt.
Het is niet nodig de goede baas te waarschuwen tegen hardvochtigheid of al te
strenge bestraffing. Maar wel moet men de voorbijganger of de toevallige toeschouwer
eraan herinneren dat hij niet te haastig oordele over een baas die zijn hond tuchtigt.
Als men Jantje verboden heeft aan het water te spelen en men ziet het hem toch doen
behoort Jantje een tik te hebben.
Hoe men zijn hond ook grootbrengt, twee dingen moet men niet vergeten, dat hij
zindelijk wordt en verdraagzaam. Een onzindelijk opgevoede hond kan nog wel van
zijn baas houden, maar eerbied heeft hij niet voor hem. Een hond, die onverdraagzaam
is, die de brave brievenbesteller aanvliegt of de vriendelijke bezoekster, maakt niet
alleen zichzelf gehaat, maar ook zijn baas.
*
Want voor degene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hope (want een
levende hond is beter dan een dode).
Prediker, 9 : 4

De voeding
De ordentelijk grootgebrachte hond verwacht dat er behoorlijk voor zijn voedsel
wordt gezorgd. Op de leeftijd tussen zes en acht weken wordt hij gespeend en krijgt
dan koemelk met suiker, vijf klontjes op tweehonderd gram melk, langzamerhand
aangevuld met meelspijzen, havermout, rijstemeel, zesmaal daags. Wanneer hij twee
en een halve maand oud is worden de maaltijden, in grotere hoeveelheid, viermaal
daags verstrekt; op vier maanden driemaal en van zijn zesde maand af tweemaal.
In de regel gedijt hij met vlees- en plantenvoedsel, in gewicht het een gelijk aan
het ander, en van zuivere hoedanigheid. Een verse kluif, eens in de drie dagen, doet
hem goed, maar het moet
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een grote zijn zodat hij weinig kans heeft er de splinters van in te slikken. Dat is ook
de reden dat kluiven van kip en wild hem streng onthouden worden.
Kleine honden eten naar verhouding meer dan grote. Er is verschil in de
hoeveelheden voedsel die men de hond mag geven, maar in de regel geldt dat een
kleine hond per maand een gewicht aan voedsel nodig heeft anderhalfmaal zo groot
als zijn lichaamsgewicht. Weegt hij bijvoorbeeld acht kilogram, dan krijgt hij twaalf
kilogram per maand te eten, dat is 400 gram per dag, in twee maaltijden, de helft
vlees, fijngehakt, de helft meelspijs en groenten. Een hond van middelmatige grootte
heeft per maand zijn eigen gewicht aan voedsel nodig, een zware hond iets minder.
Als men opmerkt dat de hond in de vuilnisbak snuffelt of gras eet, ontbreekt hem
iets. En daarin kan voorzien worden door hem tweemaal daags een theelepel levertraan
of slaolie te geven, ook wel sap van citroen of sinaasappel. Noten en andere vruchten
zijn eveneens heel goed voor hem.

Shakespeare Het Spartaanse ras
Theseus: Dat een van U de jachtopziener zoek',
Want onze meibegroeting is volbracht;
En daar de dag zich nu heeft aangemeld,
Verneem' mijn bruid der honden jachtmuziek. Ontkoppelt hen in 't westlijk dal; vooruit!
En zoekt, zeg ik, de jachtopziener op. Mijn schone bruid, beklim met mij de berg;
Daar klinkt zo schoon 't verwarde hondgeblaf,
Dat met der dalen echo's samensmelt.
Hippolyta: Ik was met Hercules en Cadmus eens,
Die met Spartaanse honden op een beer
In Kreta's bossen jaagden; 'k hoorde nooit
Een schoner jachtrumoer; niet enkel 't woud,
Ook hemel, beek en veld, heel de omtrek was
Eén roep en tegenroep; ik hoorde nooit
Een zoeter wanklank, liefelijker donder.
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Theseus: Mijn honden zijn van 't echt Spartaanse ras,
Breedlippig, geel; hun oren hangen laag
En vagen van het gras de morgendauw;
Krombenig, met een kossem als een stier;
Niet snel, maar bij het blaffen fraai gestemd
Als klokkenspel. Welluidender geblaf
Klonk nooit bij jachtgeroep of horenschal,
In Kreta, Sparta noch Thessalia.

De duivel
De hond behoorde in de middeleeuwen tot de dieren die emblemen van de duivel
waren. Reeds in de oudheid verscheen de hond in de cultus van Hecate, die steeds
gevolgd werd door een pak honden. Zij was de gebiedster van geesten en spoken en
wanneer zij werd aangeroepen door tovenaars en bezweerders verscheen zij begeleid
door haar woedend blaffende, zwarte honden. De herinnering aan Cerberus, de
hellehond, bleef in de middeleeuwen bewaard. Op een kapiteel van een der zuilen
van de Sint-Maartens kerk te Tarascon ziet men een driekoppige hond.
De aanvallen van de duivel werden vaak vergeleken bij beten, vandaar het geloof
dat de geest der duisternis zich voordeed in de gedaante van een hond, een gedaante
echter die slechts gezichtsbedrog was. Soms waren het echte honden waarin hij
tijdelijk woonde, en dan altijd zwarte, en zo verscheen hij steeds voor tovenaars en
magiërs wanneer hij aangeroepen werd.
In de heksenprocessen bekenden de beschuldigden herhaaldelijk dat de boze hun
verschenen was in de gedaante van een hond. Men geloofde ook dat tovenaars altijd
een duivel nabij zich hadden in de hond die hen vergezelde.
In sommige streken van Bretagne vertellen bijgelovige lieden dat er 's avonds een
zwarte hond rondzwerft, die een mens aanvalten meesleurt naar een rivier waar hij
hem verdrinkt.
In het dal van de Loire gaat het verhaal dat het kasteel van Chambord soms onveilig
is van de duivel die er verschijnt, rijdend op een zwarte hond. Wie hem tegenkomt
valt dood neer.
Van paus Alexander VI werd verteld dat, bij zijn begrafenis, een zwarte hond achter
de baar kwam lopen, die niemand anders was dan de gevreesde uit de hel.
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Robert Chambers Spookhonden
Volgens het volksgeloof waren er drie soorten van spookhonden: zwarte honden,
eigenlijke duivels in de gedaanten van honden; geesten van slechte mensen die tot
straf in honden veranderd waren; boze geesten, die in nabootsing van mensensport
of om zielen te jagen de gedaanten van honden hebben aangenomen.
In bijna ieder graafschap van Engeland gelooft men aan een spookhond, die
beschreven wordt als zwart, groot, ruigharig, met lange oren en lange staart. Hij
behoort niet tot een bekend ras, volgens de een heeft hij iets van een jachthond, een
setter, een terriër, volgens de ander van een herdershond, of vaak van een
newfoundlander. Hij wordt met verschillende namen genoemd en overal houdt men
hem voor een boze geest die verschijnt op plaatsen waar een misdaad is begaan of
waar een ramp zal gebeuren. Op het eiland Man wordt hij de Mauthe Doog genoemd.
Hij placht in het kasteel van Peel te komen, waar hij in iedere zaal gezien werd,
vooral in de zaal van de wacht. Zodra hier de kaarsen aangestoken waren kwam hij
onhoorbaar binnen en ging voor het vuur liggen, aan de voeten van de soldaten, die
al zo gewoon waren aan zijn verschijning dat zij hem niet meer vreesden. Zij wisten
dat hij vals was en zij waagden het niet hem te storen. Maar op een avond zeide een
van hen, met een grote vloek, dat hij eens zien wou of het een hond of een duivel
was. Hij raakte hem aan, deinsde plotseling af en verloor de spraak. Hij leefde nog
drie dagen. Op dit voorval duidt Scott in de Lay of the Last Minstrel:
For he was speechless, ghastly, wan,
Like him, of whom the story ran,
Who spoke the spectre-hound of Man.

Montaigne Wederzijds begrip
Wanneer ik met een kat speel, wie weet of zij niet meer haar tijd met mij verdrijft
dan ik dat doe met haar? Wederkerig vermaken wij ons met kluchtigheden. Moge ik
al mijn uur van beginnen en van afwijzen hebben, zij heeft eveneens het hare. In zijn
beschrijving van het gouden tijdperk onder Saturnus verhaalt
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Plato, onder de andere voorrechten van de toekomstige mens, het verkeer dat hij met
de dieren heeft, van dewelke hij, zich bij hen onderrichtende, de ware eigenschappen
en verschillen leert kennen, waardoor hij volmaakt inzicht en wijsheid verwerft en
een veel gelukkiger leven kan leiden dan wij in staat zijn te doen. Hebben wij een
beter bewijs nodig om te oordelen over het menselijk onverstand ten opzichte van
de dieren? Waarom zou dit gebrek, dat het verkeer tussen ons en de dieren belemmert,
niet evengoed bij ons als bij hen liggen? Het is de vraag bij wie de schuld is dat wij
elkander niet begrijpen, - want wij begrijpen hen evenmin als zij ons. Door deze
zelfde reden kunnen zij ons dieren achten, gelijk wij hen zo achten. Te verwonderen
is het niet dat wij hen niet begrijpen, dat doen wij ook de Basken en de troglodieten
niet (wier taal wij niet verstaan) . Nochtans hebben sommigen zich erop beroemd
dat zij hen begrijpen, gelijk Apollonius Thyaneus, Melampus, Tyresias, Thales en
anderen. En indien het waar is, gelijk de kosmografen zeggen, dat er volkeren zijn
die een hond voor hun koning aanvaarden, moeten zij wel een zeker begrip hebben
van zijn stem en zijn bewegingen. Wij behoren de gelijkheid op te merken die er
tussen ons bestaat. Wij onzerzijds hebben enig begrip van hun betekenis, evenzo
hebben de dieren dat van de onze, ongeveer in dezelfde mate. Gelijk zij ons vleien,
ons bedreigen en ons behoeven, zo doen wij het hen.
Overigens nog ontdekken wij klaarblijkelijk dat zij onder elkander een volkomen
verkeer hebben en dat zij elkander verstaan, niet slechts die van dezelfde soort, maar
ook de verschillende soorten.

Jacob Cats Op de keukendeur
Hoe dickmael, onbedachte meyt,
Hoe dickmael heb ick u geseyt,
Dat Ghy soudt letten alle tyt,
Het sy ghy hier of elders syt,
Dat noyt een ketel open stont,
Of voor de kat of voor den hont.

*
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En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden.
Jesaja, 56 : 2

Waarschuwing op te hangen in de keuken
Voor kat en hond, die gaarne lekken,
Moet men pot en schotels dekken.

Nursery rhyme
Bow, wow, wow,
whose dog art thou?
Little Tom Tinker's dog,
bow, wow, wow.

La Fontaine Le chien à qui on a coupé les oreilles
‘Qu’ ai-je fait pour me voir ainsi
Mutilé par mon propre maître?
Le bel état où me voici!
Devant les autres chiens oserai-je paraître?
O roi des animaux, ou plutôt leurs tyrans,
Qui vous fait choses pareilles?’
Ainsi criait Mouflar, jeune dogue; et les gens,
Peu touchés de ses cris douloureux et perçants,
Venaient de lui couper sans pitié les oreilles.
Mouflar croyait y perdre; il vit avec le temps
Qu'il y gagnait beaucoup; car, étant de nature
A piller ses pareils, mainte mésaventure
L' aurait fait retourner chez lui
Avec cette partie en cent lieux altérée:
Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée.
Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui
C'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre
On le munit, de peur d'esclandre:
Témoin maître Mouflar armé d'un gorgerin;
Du reste, ayant d'oreille autant que sur ma main:
Un loup n'êut su par où le prendre.
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Vondel De smidt en den hond
Een Smidt zyn leven sleet in 't midden van de voncken:
Van 't kriecken van den dagh tot dat de sterren bloncken
Hy aen zyn smisse stond, en gantsche daghen langh
Was bezigh met het stael, de moker en de tangh,
Doch voor d'ondraeghlyckheyd zyns arbeyds zonder treuren
Hem nauwelycx droogh brood en water mocht ghebeuren,
Terwyl zyn traghen Hond, nae zynen eyghen lust,
Vast onder zyne smisse en blaes-balck nam zyn rust,
Die daghelycx om brood zyn meester quam feesteren.
De Meester om den Hond zyn traegheyd te verleeren
Riep moeyelyck op 't lest, Ghy rechten bedelaer,
Wat eyschty brood van my? ghy ziet hoe jaer op jaer
Ick nauwelycx onderhoud magh voor myn zweet ghenieten,
Terwijl ghy vet en grof u 't wercken laet verdrieten.
Ghenoeght u, zegt het Beest, ick ben zulcx langh ghewent,
U leven loopt zoo wel alst myn zeer haest ten end.
'De prachers die met schyn haer prachery verweeren
Zich van eens anders zweet niet schamen te geneeren:
Zy zuypen 'snaesten merch en uyt-gheteerde bloed,
Verslempende al het geen hy dier bezuren moet.

Aesopus De wolven en de honden
Eens op een keer zeiden de wolven tegen de honden: ‘Waarom zouden wij nog langer
vijanden zijn? Jullie lijken veel op ons, het enige verschil is eigenlijk de manier
waarop wij zijn grootgebracht. Wij leiden een vrij leven, maar jullie zijn verslaafd
aan de mensen, die jullie slaan, halsbanden om de nek doen en dwingen hun kudden
te bewaken, en jullie dan nog niets dan kluiven te eten geven. Dat moeten jullie niet
meer verdragen, geven jullie de kudden liever aan ons, dan doen wij er ons samen
aan te goed.’
De honden lieten zich door die woorden bepraten en volgden de wolven in hun
hol. Maar zodra zij daarbinnen waren vielen de wolven ze aan en verscheurden ze.
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Aesopus De honden en de huiden
Een troepje honden, razend van de honger, zagen eens huiden die ter reiniging in
een stroom hingen, maar zij konden er niet bij omdat het water te diep was. Dus
overlegden zij en besloten van de stroom te drinken tot het er ondiep genoeg was om
bij de huiden te komen. Maar lang voor het zover was barstten zij van het drinken.

De bullebijter
De bekende dierkundige Brehm vertelt, in het hoofdstuk over de huishond, veel
wetenswaardigs, maar het is niet altijd juist. Indien bijvoorbeeld een keurmeester
hem hoorde spreken over de ‘buldog of boxer’ zouden hem de haren te berge rijzen.
Brehm begint de paragraaf over de buldog (Canis familiaris molossus gladiator) met
de mededeling dat men in Engeland deze hond voor nijdiger aanziet, weerbarstiger
en stompzinniger dan hij werkelijk is. Wel geeft hij toe dat het de buldog, agressief
en heerszuchtig van aard zijnde, een genot is een ander dier dood te bijten. Niet alle
buldoggen zijn aangename genoten voor de mens. Men kent voorbeelden dat zij hun
eigen nieuwe meester belegerden en niet uit zijn schuilplaats lieten komen. Het is
dan ook te begrijpen waarom er tegenwoordig weinig honden van dit ras gehouden
worden. Zo arm van geest als men meent zijn zij echter niet, integendeel, er zijn er
die in verstand met de poedel wedijveren.
Men kan zich voorstellen dat een keurmeester Brehm zou vragen of hij er wel eens
een gezien heeft. Het antwoord ligt gereed: Ik heb zelf zo'n hond gekend, zegt Brehm,
die door zijn verstandigheid veel genoegen verschafte. Hij was op al het mogelijke
afgericht en begreep om zo te zeggen ieder woord. Wat zijn meester hem ook liet
halen, hij bracht het zeker. Als hij zei: ga een rijtuig halen, dan liep de hond naar de
standplaats van huurrijtuigen, sprong in een wagen en blafte zolang dat de koetsier
ging rijden; als het paard de verkeerde richting insloeg blafte de hond weer of ging
voor het rijtuig lopen tot voor de deur van zijn meester. Deze hond was dol op Beiers
bier en kon het ook zonder mankeren van ander bier onderscheiden. Als hij een
behoorlijke
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hoeveelheid tot zich genomen had werd hij dronken en vermaakte iedereen door
allerlei dolle streken.
Een andere boxer die ik gekend heb, gaat Brehm voort, het verschil tussen buldog
en boxer minder goed kennende dan de voorgaande hond het verschil tussen Beiers
en ander bier, was niet alleen de gunsteling van zijn meester, maar ook het schootdier
van de meesteres, die hij met onwankelbare trouw aanhing.
Daar het gemiddelde gewicht van een buldog - of boxer - 23 à-24 kilogram is,
mag men aannemen dat deze dame een welge bouwde schoot bezat.
*
Men kan de hond vele dingen leren, maar men vrage zich af hoe men het zelf zou
vinden als men dwaze of nutteloze dingen moest leren, zoals het drinken van Beiers
bier.

Buffon Voorbeeld voor de mens
De grootheid der gestalte, de bevalligheid van de vorm, de kracht van het lichaam,
het gemak der beweging, geen dier uitwendige eigenschappen zijn het edelste in een
levend wezen. Gelijk wij van de mens de geest boven het gelaat stellen, de moed
boven de kracht, het gevoel boven de schoonheid, zo achten wij ook van het dier de
innerlijke eigenschappen de hoogste, door deze immers onderscheidt het zich van
het werktuig, verheft het zich boven de plant en komt het ons nabij. Het is het gevoel
dat zijn aard veredelt en bezielt, dat zijn organen beheerst, de ledematen bestuurt,
de begeerte verwekt en aan de stof de vooruitstrevende beweging geeft, de wil, het
leven.
De volmaking van het dier hangt derhalve af van de volmaking van het gevoel:
hoe meer dat ontwikkeld is, zo meer vermogens en middelen het dier bezit, zo meer
het bestaat en betrekking heeft met de overige wereld. Indien het gevoel licht en
keurig reageert en door de opvoeding nog verfijnd kan worden, zal het dier waardig
wordende samenleving met de mens binnen te treden. Hij kan dan medewerken tot
zijn doeleinden, waken over zijn veiligheid, hem bijstaan, hem verdedigen, vleien;
hij kan door stipte diensten en gedurige betuigingen zijn meester bevredigen en
bekoren, en van zijn heerser een beschermer maken.
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Ongeacht de schoonheid zijner vormen, de levendigheid, de kracht, de behendigheid,
bezit de hond bovenal die innerlijke eigenschappen welke hem de aandacht van de
mens doen verwerven. Een vurige, driftige, zelfs woeste en bloeddorstige aard maakt
de wilde hond gevreesd bij alle dieren, en verandert bij de getemde hond in de zachtste
gevoelens, in het genoegen zich te hechten en de begeerte te behagen. Hij legt zijn
moed, zijn kracht, zijn gaven aan zijns meesters voeten, hij wacht zijn bevelen, hij
vraagt naar zijn gedachte, hij smeekt hem, een oogopslag is hem voldoende, hij
begrijpt de tekenen van zijn wil. Zonder door de gedachte kennis te bezitten, gelijk
de mens, heeft hij alle warmte van het gevoel. Meer dan de mens heeft hij de trouw,
de standvastigheid in de genegenheid. Geen winzucht, geen belang drijft hem, geen
wraakzucht en geen vrees dan die van te mishagen. Hij is gans en al bereid, ijverig
en gehoorzaam. Daar hij zich weldaad eerder herinnert dan grief verzet hij zich niet
tegen kwade behandeling, hij duldt haar en vergeet haar, of indien hij zich haar al
herinnert is het om zich nog meer te hechten. Verre van zich te verzetten of te vluchten
stelt hij zich uit eigen beweging bloot aan nieuwe beproevingen, hij likt de hand die
hem geslagen heeft, hij laat alleen zijn klacht horen en vermurwt ten laatste door
duldzaamheid en onderwerping.
Meer gedwee dan de mens, meer inschikkelijk dan enig dier, leert niet slechts de
hond in korte tijd, hij voegt zich zelfs naar de bewegingen, de manieren, naar alle
gewoonten dergenen die bevelen. Hij neemt de toon over van het huis dat hij bewoont,
gelijk alle huisgenoten. Hooghartig is hij bij de groten, dorps bij de landlieden. Steeds
is hij zijn meester toegewijd en voorkomend jegens diens vrienden, op onverschilligen
daarentegen slaat hij geen acht. En ten opzichte van hen, die wegens hun stand slechts
kunnen hinderen, toont hij zich een tegenstander, hij kent hen aan kleding, stem en
gebaren en verhindert hen te naderen. Wanneer men hem de bewaking van het huis
gedurende de nacht heeft toevertrouwd wordt hij trots en somwijlen kwaadaardig.
Hij waakt en doet de ronde. De vreemden ruikt hij van verre en zodra zij stilstaan of
trachten de toegang binnen te komen, springt hij voorwaarts en valt aan, door herhaald
geblaf en woedend gebrom maakt hij alarm. Hij is even woest tegen rovers als tegen
verscheurende dieren, hij stort zich op hen, bijt en rijt hen, en rukt hun af hetgeen
zij poogden te ontvreemden. Dan, tevreden
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met zijn overwinning, strekt hij zich neder op de buit, die hij niet aanraakt, zelfs niet
om zijn honger te bevredigen, aldus tegelijkertijd een voorbeeld gevende van moed,
matigheid en trouw.
Indien men even zou veronderstellen dat deze soort, de hond nooit bestaan had,
zou men begrijpen van hoeveel belang zij is in het bestel der natuur. Hoe had de
mens, zonder de hulp van de hond, andere dieren kunnen overwinnen, temmen en
ondergeschikt maken? Hoe zou men zelfs heden nog wilde of schadelijke dieren
kunnen opsporen, jagen of vernietigen? Om zich in veiligheid te stellen en de levende
wereld te beheersen, moest hij beginnen met zich een bondgenoot onder de dieren
te zoeken, voorts met zachtheid hem winnen die in staat was zich aan de mens te
hechten en hem te gehoorzamen. De eerste kunst van de mens was derhalve de
opvoeding van de hond en het gewin van deze kunst was de verovering en het bezit
der aarde.

De vader van Attila
Toen de Hunnen nog woonden in de streek waar zij behoorden had hun vorst een
dochter die hem mishaagde. Om haar te straffen liet hij een toren bouwen, waarin
hij haar opsloot en waar zij geen menselijk wezen mocht zien. Maar een hond wist
in de toren te komen en hield haar gezelschap. Later, bevrijd uit haar kerker, kreeg
zij een kind, rood en ruig van haar zoals die hond, dat Attila werd genoemd. Daarom
vertelde men later dat een hond de vader was van Attila, vorst der Hunnen, gesel der
christenheid. Een voorbeeld van gemene laster, waarvan echter geen hond zich iets
heeft aangetrokken.
Maar nu lachen over mij minderen dan ik van dagen, welker vaderen ik versmaad
zou hebben, om bij de honden mijner kudde te stellen.
Job, 30 : 1
*
Sommige mensen vertederen zich over het feit dat, als men twintig keer binnen
een uur de kamer uitgaat, de hond twintig keer opstaat om naar u te kijken. Men moet
niet vergeten dat dieren de tijd niet tellen. Een hond die, nadat ge de kamer uitge-
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gaan zijt, in slaap is gevallen, weet niet of ge vijf minuten of twaalf uren weg zijt
gebleven. Wij vergeten altijd dat onze begrippen van tijd en ruimte een andere
betekenis hebben voor het dierenvolk.
Edmond Jaloux

Brehm De bloedhond
Het woord bloedhond is een scheldwoord en betekent beul. Maar de bloedhond is
een zeer zachtzinnig dier, veel goediger dan zijn faam. Tot onlangs werd hij in
Amerika en in Engeland nog bij de politie gebruikt, omdat hij in reuk en speurzin
alle honden overtreft, tegenwoordig ziet men hem zelden en een der redenen daarvan
is dat hij zeer kostbaar was geworden. Hij is ongeveer 70 cm hoog, sterk gebouwd,
met een lange snuit en uitstekende occiput. Het vel van de schedel is zeer ruim,
waardoor hij vele rimpels heeft. De oren zijn zo lang dat zij gemakkelijk de neus
kunnen bedekken. Het onderooglid laat de ooghoek bloot en aan de bloedkleurige
driehoek daar heeft hij zijn naam te danken. Er waren twee soorten, de
chocoladebruine van Cuba, die men sedert lang niet meer ziet, en de bruine of
bruinrode, met zwarte mantel, van de Engelse koloniën afkomstig. In West-Indië
werden zij vroeger gebruikt bij het opsporen van gevluchte slaven.
Dit is wat Brehm ervan vertelt - de bloedhond behoort echter niet tot de familie
der bullebijters, waarmede bedoeld wordt de doggen, maar tot de jachthonden -: Een
groot soort van de bullebijter gebruikte men in vroeger tijd op afschuwelijke wijze.
Men richtte zulke honden af om mensen te vangen, ze neder te werpen en zelfs te
doden. Reeds bij de verovering van Mexico gebruikten de Spanjaarden ze als
medestrijders tegen de Indianen en een van die honden, Vecerillo genaamd, is beroemd
of berucht geworden. Of hij tot de Cuba-doggen behoorde, welke men voor een
kruising tussen bullebijter en bloedhond aanziet, is niet vast te stellen. Hij wordt
beschreven als middelgroot, rood van kleur, slechts om de snuit en tot de ogen zwart.
Zijn vermetelheid en zijn schranderheid waren even buitengewoon. Hij genoot hoog
aanzien boven alle honden en kreeg tweemaal zoveel te eten als andere. Bij de aanval
placht hij zich in de dichtste drommen der Indianen te storten, hen bij de armen te
grijpen en
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zo mede te voeren. Als zij gehoorzaamden deed de hond ze niets, als zij zich verzetten
echter wierp hij ze op de grond en wurgde ze.
Hoe grimmig en woest hij ook was toonde hij zich soms toch menselijker dan zijn
meesters. Er wordt verteld dat op een morgen de kapitein Jago de Senadza de
gruwelijke aardigheid wilde uithalen een oude, gevangen Indiaanse vrouw door
Vecerillo te laten verscheuren. Hij gaf haar een brief met de opdracht die naar de
gouverneur van het eiland te brengen, met de bedoeling de hond, na haar vertrek, los
te laten en op haar af te jagen. Toen de arme, zwakke Indiaanse de razende hond
gewaarwerd liet zij zich van schrik op de grond vallen en smeekte hem met roerende
woorden om genade. Daarbij toonde zij hem de brief, zeggend dat zij die immers
naar de gouverneur moest brengen en haar plicht doen. De woedende hond bedwong
zich bij die woorden en na overweging naderde hij liefkozend de oude vrouw.
Deze gebeurtenis vervulde de Spanjaarden met verbazing en scheen hun
bovennatuurlijk en geheimzinnig. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat de
gouverneur die vrouw de vrijheid schonk.
Het is te begrijpen dat zulke honden door de Indianen voor vierbenige helpers van
de tweebenige duivels werden gehouden.
Nog in het jaar 1798, vervolgt Brehm, werden deze honden voor dergelijke doeleinden
gebruikt en wel niet door de Spanjaarden, maar door de Engelsen, die er de jacht op
mensen mee beoefenden.
De gekleurden op Jamaïca waren eens in opstand en konden met gewone wapens
niet overwonnen worden. De toestand werd steeds dreigender, de landheren
vertwijfelden. Toen liet de Engelse regering uit Cuba slavenjagers met hun honden
komen. De aankomst alleen al was voldoende om de negers, in alle andere strijd
onbevreesd, tot onderwerping te brengen.
De kleur van deze honden is geelachtig bruin, zwartachtig om de snuit.

Thomas A Celano Het hondje van de heilige
Thomas van Celano, de dichter van het Dies Irae, vertelt in de legende van
Sint-Franciscus:
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Op zekere dag gaf Franciscus aan zijn vicarius de broeders terug, die hem als
begeleiders gegeven waren. Het was hem voldoende als broeders hem van de ene
plaats naar de andere brachten. En hij zeide: ‘Ik heb een blinde gezien die maar een
hondje had om hem te leiden op reis.’
Franciscus leed aan een oogkwaal.

Thomas A Celano De hond van Sinte-Clara
Een vrouw, die Bona heette, wonende op de heuvel van Monte Galliano, tussen
Serpeto en Valfabbrica, links van de Chiagio, had twee kinderen waarvan er een al
door een wolf was weggevoerd, die zijn hol had in de dichte bossen die de hele streek
bedekken. Haar jammer was nauwelijks verstomd toen de wolven terugkeerden om
het andere kind. Terwijl de moeder in huis was met haar werk greep een der wolven
het kind dat buiten speelde en rende weg met zijn prooi naar het bos. Mannen in de
wijngaard, die de kreten van het kind gehoord hadden, snelden naar die vrouw, haar
toeroepende: Kijk of je zoontje bij je is, we hebben daar vreselijk horen huilen. Toen
de moeder begrepen had dat ook dit kind door een wolf was ontvoerd begon zij te
schreeuwen en zij riep de maagd Clara aan, zeggende: ‘Heilige Clara, geef mij het
arme kind terug. Geef het kleine kind terug aan zijn ongelukkige moeder,’ zeide ze,
‘anders spring ik in de rivier.’
De buren liepen de sporen van de wolven na en in het bos vonden zij het kind, dat
door het woeste beest was losgelaten, en de hond lekte hem de wonden. De moeder
dankte de wonderdadige Sinte-Clara.

Petitcri, het hondje van Iseult
Toen Tristan hopeloos in de wouden zwierf, een eenzame banneling van de liefde,
ontmoette hij een ridder, die, met zijn lot begaan, hem een kostbaar kleinood schonk,
een hondje gemaakt van zeldzame juwelen, smaragd, robijn, chrysoliet, en in het
binnenste een hartje van kristal. Het kon een geluidje maken en het had de toverkracht
dat het in droefheid vertroosting gaf.
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Tristan zond het aan de geliefde opdat zij aan hem zou denken. En Iseult droeg het
op haar borst. Wanneer zij zuchtte maakte het hondje een klein geluid, dat was haar
liefste troost, de stem van Tristan.

E.D. Edwards Chinees fabeldier
De hui uit de bergen ziet eruit als een hond met een menselijk gelaat. Hij kan
uitstekend springen en beweegt zich met de snelheid van een pijl, daarom gelooft
men dat zijn verschijning een tyfoon aankondigt. Wanneer hij een mens ziet lacht
hij honend.

Henry Sweet Een schotel
Een Engelsman zat in een Chinees eethuis en was zeer voldaan over de smakelijke
schotel die hem was voorgezet. Daar hij de taal niet kende en toch wilde weten wat
hij gegeten had, wenkte hij de waard naderbij en vroeg: Kwek-kwek? - De waard
schudde het hoofd en antwoordde: Wow-wow.

De witte hond
Een ander Chinees fabeldier is het hemelpaard, dat gelijkt op een witte hond met een
zwarte kop en op vleugels pijlsnel door de hemel vliegt.

Heraldiek
Als symbool van trouw kwam de hond al vroeg in de middeleeuwen op vele
blazoenen, staande, liggende, lopende, met zinspreuken die getuigden van
vazallentrouw. Het was dan in de meeste gevallen een hazewind, een hond dus voor
de jacht, het voorrecht van de adel. Ook de brak, eveneens een jachthond, en de
mastiff, een waakhond, versierden vele wapenschilden, maar de hazewind was de
enige die een halsband droeg.
Een der oudste Franse geslachten, Bruynant des Isles, afstam-
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mend van een genoot der tafelronde, voerde een zilveren hond, met rode nagels, op
zwart veld. De zilveren hond beduidde de zuivere trouw.
In Engeland hebben vele geslachten een hond in hun wapen: Cleveland, Grafton,
Newcastle, Townshend, Dundonald, Fortescue, Lovelace, Dunferlane, Sommerville,
Southampton, Ashburnham, Berners, Clifden, Forbes, Clifford, Ashbrook, Morley,
et cetera. De heersers van Verona, de Scaligers, hadden een zilveren ladder, gesteund
door twee hazewinden, op rood veld.

Uit: Osservatore Romano, 12 juni 1940
Toen Dante uit Florence verbannen was genoot hij gastvrijheid in Verona aan het
hof van de heer genaamd Grote Hond, Cangrande. In de eerste zang van de Inferno
voorspelde hij dat een hazewind de wolf - de onderdrukker - zou verjagen en Italië
bevrijden:
Molti son gli animali a cui s'ammoglia,
e più saranno ancora, infin che il Veltro
verrà, che la farà morir con doglia.

[In de vertaling van Albert Verwey: Paren deed het met vele, en menigwerven/Zal
het nog paren, totdat één zal dagen,/De hazewind die haar van pijn doet sterven.]
Het is echter een bestreden vraag of ‘Veltro’ hier inderdaad hazewind betekende
en zo ja, wat ermee bedoeld werd. Daar hebben commentatoren veel over geredetwist.
De nieuwste verklaring, van Giacinto Ferrari, betoogt naar aanleiding van een weinig
bekend gedicht van Dante, dat de hazewind, trouwe en snelle bewaker, het symbool
voor Christus was.
*
Het wapen van Castruccio Castracani, heer van Pisa, toonde eveneens een
hazewind, argent, rampant, op veld azuur.
*
In Nederland voeren onder andere de geslachten Kanis en Dhont, zoals verwacht
mag worden, een hond in het wapen.
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Vondel De dief en den huys-hond
Een dief in 's borgers huys by duyster nacht gebroken
Van d'huys - bewaerder Hond ontdeckt werd en geroken:
Die hy in lyfs gevaer den Hond aenbood ter nood,
Indien hy 't blaffen staeckte, een lecker gersten-brood,
Maer 't aldertrouste beest, zyns ampts en plichts gedachtigh,
Al blaffende verhief zyn stemme lanx hoe krachtigh:
Opweckende 'tgezin luydkeels met groot gerucht,
En dreff met deze stem den Roover op de vlucht:
Zoude ick om 't snood genot u diefte en boosheyt helen?
En trouweloos alzoo myns Heeren goeden stelen?
Of door begeertens brand om winst my toegezeyd
U veylen 't goed gerucht van myn getrouwigheyt?
Vliet Roover: packt u wech: verziet u voor mijn schelden:
Myn eere is my te weert, u munt wil hier niet gelden.
‘Dees fabel stelt ten toon de schult en plicht oprecht
Van een getrou gemoed en vroom rechtvaerdigh knecht;
Die 'sheeren haef beschut en voorstaet als zyn eygen,
Noch om geen giften zal tot trouweloosheyd neygen.

De Schoolmeester De hond
Een hond is vermaard
Om zijn gezelligen aart
En 't kwispelen van zijn staart.
Zijn neus, doorgaans rond,
Staat gewoonlijk in 't front
En zoo lang die maar nat en frisch is
Is 't een bewijs dat menheer zoo gezond als een visch is.
Een hond is iemand, die van zijn baas bijzonder veel houdt,
Dien hij, om zoo te spreken, als zijn derden vader beschouwt,
En die hem dikwijls een heele boerewoning toevertrouwt,
Waar hij door zijn blaffen bedelaars en dieven vandaan weet te jagen,
En den post van portier waarneemt zonder er ooit geld voor te vragen.
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Als een haas niet op zijn tellen past
Wordt hij dikwijls door een hond verrast;
Doch een hond loopt er ook wel tegen aan,
Als men hem in de hondsdagen uit laat gaan.
Menig een blinde hond
Is verdronken, omdat hij geen zwemmen verstond:
Doch zoodra zij dit verstaan
Kan men ze gerust uit baaien laten gaan.
Honden zijn dol op kalfslever en beenen;
Doch, volgens Esopus, loopt er zo dikwijls een derde mee henen.

*
Gelijk een hond tot zijn uitspuwsel wederkeert, alzo herneemt de zot zijne
dwaasheden.
Spreuken, 26 : 11

Ouderwetse spreekwoorden en zegswijzen. Uit: Handleiding tot de
Kennis van onze Vaderlandsche Spreekwoorden
De hond zit op zijn tas. - Dit wordt gezegd van een domme vrek, uit wiens beurs niet
licht geld komt, evenals of er een wachthond op zat.
Dat wete hem de hond dank. - Hij verdient daarvoor geen andere dank dan die hem
door een verachtelijke hond zou toegebracht worden.
Een hond zou dat zijn moer niet geven. - Zo spreekt men van een lekker beetje.
Een goede waterhond aanziet geen morsige staat. - Wie zijn doel bereiken wil moet
zich door niets onaangenaams laten terughouden.
Hij laat de hond hinken. - Hij maakt het somtijds onder zijn werk slecht.
Een hond aan een been kent geen vrienden. - Eigenbaat sluit de vriendschap uit.
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Met kleine lapjes leert men de hond leer eten. - De gewoonte wordt een tweede
natuur.
Het is de ene hond leed dat de andere in de keuken loopt. - De ene vrijer kan niet
zien dat de andere bij de meid komt.
't Bekomt hem als de hond de worst. - Als men een kwade streek ontgelden moet.
Een open pot of open kuil, daarin steekt licht de hond zijn muil. - Vader Cats tekent
hierbij aan: Een open pot, een open beurs,/ Een open deur, een open keurs,/Een open
mont, een open kist,/ Daar wordt gemeenlijk iet gemist.
Men behoeft de hond geen brood te geven zolang hij met de staart kwispelt. - Men
behoeft geen vrienden, maar wel vijanden in zijn belang over te halen.
Men zal geen spek zoeken in het nest van de hond, of worsten in hondestal. - Men
moet niet iets daar willen zoeken waar het niet te vinden is.
Als men de hond jonker heet, dan wil men hem hangen. - Als vleierij in het spel komt
is het ergste te duchten.
Hij jaagt de hond uit en loopt zelf mede. - Wat hij in anderen misprijst doet hij zelf.
Hij is er als een hond aan de band. - Hij is zijn vrijheid kwijt, ofwel hij moet wakker
blokken.
Hij is er zo aangenaam als een hond in de kegelbaan. - Hij is er niet welkom.
't Is een vuile hond. - Een vuilaardig mens.
Het is moeilijk honden te leren blazen. - Men kan eigenzinnige mensen niet brengen
tot hetgeen men verlangt, zolang het hun niet lust.
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Die met honden omgaat krijgt vlooien. - Die met pek omgaat wordt besmet.
Als de oude honden blaffen is het tijd dat men uitziet. - Als mensen van ondervinding
waarschuwen moet men niet uitstellen naar hun raad te luisteren.
Tegen boze honden boze knuppels. - Geweld tegen geweld.
Hij ziet eruit dat de honden er geen brood van zouden lusten. - Zelfs een gulzige
hond zou van zo'n onzindelijk mens niets aannemen.
Hij loopt een hondedrafje. - Een klein drafje.
Wie zal het blaffen aan de honden beletten? - Is het antwoord op de klacht, dat iemand
zich gemeen, ruw of hard uitdrukt, en men hem niet tot rede kan brengen. Ook
gebruikt men het wel in de zin van: wie kan alle kwaadsprekers de mond stoppen?
Kleine hondekens blijven lang jongekens. - Dit wordt op de liefde tot jonge kinderen
toegepast.
Het is kwaad oude honden aan de band te leren gaan. - Het gaat moeilijk bejaarde
heden aan hetgeen hun vreemd is te gewennen.
Hij beeft als een juffershondje. - De schoothondjes der dames zijn doorgaans zwakke,
beverige diertjes en vandaar, dat iemand, die van schrik of ontroering beeft, daarmede
wordt vergeleken.
Twee kwade honden bijten elkander niet. - Zo houden twee kwade mensen elkander
dikwijls in ontzag.
Hij wil het hondegat uit, - zegt men van hem die uit een slechte gemene staat tot een
betere wenst te geraken, ook wel, een eng huis met een ruimer wenst te verwisselen.
Hij is er zo welkom als een hond in de vleeshal.
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Twaalf boeren en een hond, dan heeft men dertien rekels. - Daarmede worden boeren
met honden gelijkgesteld.
Het viel een witte hond met een zwarte. - Het viel even gelukkig als ongelukkig uit.
Een hond heeft liever 't gebeent/Dan 't kostelijkst gesteent. - Men doet beter met voor
zijn onderhoud te zorgen dan voor praal en pronk.
Hij is zo paaps als Ducd'alf zijn hond, die at vlees in de vasten. - Dit wordt boertend
toegepast op een roomsgezinde die niet stipt in zijn kerkgebruiken is.
Daar twee grieten in huis zijn, behoeft men geen bassende hond. - Door grieten
worden hier zekere luidruchtige, kijfachtige vrouwen verstaan.
't Is maat hond, - zegt de ene gemene kerel van de andere.
De wolf neemt zijn kans waar wanneer de hond slaapt.
Wij honden vangen de hazen, zei 't keukenrekeltje. - Geldt het ijdel pochen van
nietsbetekenende mensen.
Wat men spaart voor de mond is voor de kat of de hond. - Een aansporing om aan
de maaltijd toe te tasten.
Hij heeft een hondeneus, - toegepast op iemand die iets weet op te sporen.
Hij heeft hem zo lief als een hond de knuppel.
Die zichzelve een schaap maakt, de honden bijten hem.
Er liep geen dolle hond zeven jaar, - felle gramschap duurt niet altijd.
Een hond is stout op zijn eigen dam, - zo is ook doorgaans iemand op zijn eigen erf
het moedigst.
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Als de hond onderligt, al de wereld wil hem bijten. - Delft iemand het onderspit, dan
krijgt hij de menigte tegen zich.
Goed honds, goed kinds. - Wie van dieren houden zijn ook welgezind jegens kinderen.
Het is taal om honden en katten te vergeven.

Aesopus De hond en de ruif
Een hond lag in een ruif te slapen op het hooi dat daar gelegd was voor de koeien en
toen die thuiskwamen en wilden eten, bromde hij en blafte en wilde ze niet aan het
hooi laten raken. ‘Wat een egoïst van een beest,’ zei een van de koeien, ‘hij kan het
zelf niet eten en hij wil niet dat een ander ervan eet.’
Hierop antwoordde de hond:
‘Een koe heeft geen begrip van bezit.’

Aesopus De smid en zijn hond
Een smid had een hondje dat altijd lag te slapen als hij aan het werk was, maar klaar
wakker werd op etenstijd. Op een dag deed de baas of hij erg kwaad op hem was en
nadat hij hem een kluif had gegeven zeide hij: ‘Deksels, wat hebben we aan zo'n lui
beest als jij? Als ik daar op mijn aanbeeld sta te slaan rol jij je op en gaat slapen,
maar zodra ik ophoud voor een brokje brood word jij wel wakker en kwispelt met
je staart.’
Hierop antwoordde de hond:
‘Werken en eten is allebei nodig, maar eten is ook prettig, dat weet je net zo goed
als ik.’

Varia
Germaanse namen van honden: Thor, Locke, Wunsch, Heila, Alke, Ruland,
Willebrecht, Samer (Laplander), Wakker, Harm, Hop, Hoi, Hopf (in Uilenspiegel),
Trogen, Gifr, Geri, Guldtand, Goth.
GRIMM
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In Engeland kennen de honden Latijn, namelijk dog-Latin, dat is potjeslatijn.

Love me, love my dog
Maar als mijner vrienden vrienden slecht zijn hoeft dat niet, en men hoeft ook niet
van mijn hond te houden als hij een hond in de ruif is, zoals men dat noemt, a dog
in the manger, want dan is hij een egoïst. Een egoïst mag men op zijn Engels
verwensen: Go to the dogs.
*
Red mijne ziel van het zwaard, mijne eenzame van het geweld des honds.
Psalm 22 : 21
Tenzij hij een bepaalde hond op het oog had kan men van David niet zeggen dat hij
een hondenminnaar was.

William Cowper The Dog and the Water-lily (No Fable)
The noon was shady, and soft airs
Swept Ouse's silent tide,
When, 'scaped from literary cares,
I wandered on his side.
My spaniel, prettiest of his race,
And high in pedigree,
(Two nymphs adorned with every grace,
That spaniel found for me)
Now wantoned lost in flags and reeds,
Now starting into sight,
Pursued the swallow o'er the meads
With scarce a slower flight.
It was the time when Ouse displayed
His lilies newly blown;
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Their beauties I intent surveyed,
And one I wished my own.
With cane extended far, I sought
To steer it close to land;
But still the prize, though nearly caught,
Escaped my eager hand.
Beau marked my unsuccessful pains
With fixed considerate face,
And puzzling set his puppy brains
To comprehend the case.
But with a cherup clear and strong
Dispersing all his dream
I thence withdrew and followed long
The windings of the stream.
My ramble ended, I returned,
Beau trotting far before,
The floating wreath again discerned,
And plunging left the shore.
I saw him, with that lily cropped,
Impatient swim to meet
My quick approach, and soon he dropped
The treasure at my feet.
Charmed with the sight, ‘The world’, I cried,
‘Shall hear of this thy deed:
My dog shall mortify the pride
Of man's superior breed:
But chief, myself I will enjoin,
Awake at Duty's call,
To show a love as prompt as thine
To Him who gives me all.
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Varia
Er zijn veel planten naar de hond genoemd en daarvoor is tot dusver geen andere
reden bekend dan deze dat zij er een eer in stelden zo te heten: hondsroos, hondsdraf,
hondshaar, hondskers, hondsmos, hondslook, hondsmelk, hondsnetel, hondstand,
hondstong, hondsdistel, hondspieterselie.
‘Jantje moet een dagje in bed blijven,’ zegt mama, ‘maar het is niet erg, hij heeft de
rodehond.’
‘Waarom een rode hond, mama?’
‘Dat zullen we aan de dokter vragen, die gebruikt soms zulke gekke namen. Laatst
sprak hij zelfs van een cynische kramp.’
‘Wat is dàt, mama?’
‘Als je je ene lip optrekt, kijk zo, net als de hond als hij lacht.’
Tot 's morgens vier van middernacht
Loopt men aan boord de hondewacht.

La Fontaine Le loup et le chien maigre
Autrefois carpillon fretin
Eut beau prêcher, il eut beau dire:
On le mit dans la poêle a frire.
Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main,
Sous espoir de grosse aventure,
Est imprudence toute pure.
Le pêcheur eut raison; carpillon n'eut pas tort.
Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie.
Maintenant il faut que j'appuie
Ce que j'avançai lors de quelque trait encor.
Certain loup, aussi sot que pêcheur fut sage,
Trouvant un chien hors du village,
S'en allait l'emporter; le chien représenta
Sa maigreur: ‘Je ne plaise à votre seigneurie
De me prendre en cet état-là;
Attendez: mon maître marie
Sa fille unique; et vous jugez
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Qu'étant de noce, il faut malgré moi que j'engraisse.’
Le loup le croit, loup le laisse;
Le loup, quelques jours écoulés,
Revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre.
Mais le drôle était au logis,
Il dit au loup par un treillis:
‘Ami, je vais sortir; et, tu veux attendre,
Le portier du logis et moi
Nous serons tout à l'heure à toi.’
Ce portier du logis était un chien énorme,
Expédiant les loups en forme.
Celui-ci s'en douta. ‘Serviteur au portier,’
Dit-il. Et de courir. Il était fort agile;
Mais il n'était pas fort habile:
Ce loup ne savait pas encor bien son métier.

Vondel De ouden hond en zijn meester
Een ouden krancken Brack, te traegh om meer te jagen,
Werd daghelyx ghegroet en afghesmeert met slagen,
Om dat hy langer niet zyn Joncker bracht ten hoof
Een afgheronnen Hart, Wild Zwyn oft andren roof:
Ghelyck hy voormaels plagh de tafel zynes heeren
Met lieflyck venezoen op 't ryckste te stofferen:
Maer als hy eyndlyck werd bejeghent lanx hoe straf,
En dat men stocken hem in plaets van eten gaf,
Hy tot zyn heere sprack, Myn diensten zyn vergeten,
Ick heb myns levens tyd ellendelijck versleten:
Men heeft my om de buyt ghetroetelt spade en vroegh,
En niet uyt liefde en gunst die jemand tot my droegh.
Wie zynen tyd verslyt in grooter heeren hoven,
Zich dwazelycken veel belooningh gaet beloven,
Want als hy zynen tyd onnut heeft doorghebracht,
Hy ydel en vergeefs op zyn besoldingh wacht.
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Gezegden en spreekwoorden
Er is toch wel verschil in het huwelijk. Daar heb je Harmen, die Heintje als een
hondje naloopt. Bij Hendrik en Hermine daarentegen is het een leven van kat en
hond. En met Huibert, een hond van een kerel, leidt Hilda een hondeleven.
Die Huibert heeft veel praats, maar blaffende honden bijten niet. En als je een grote
mond tegen hem opzet druipt hij af met de staart tussen de benen.
Ik heb genoeg van het afblaffen, mevrouw, commandeer je honden en blaf zelf.
Ik laat me niet honds behandelen, zei de huisheer, ik moet mijn huur hebben en ik
laat me niet schelden voor gemene straathond.
Ach man, wat een verbeelding, je bent zeker van het hondje gebeten, zo groots als
je doet.
Je komt erg ongelegen en je vindt de hond in de pot.
Ik kan wel zien dat je gister weer zondag gevierd hebt, op maandag is meneer altijd
hondeziek. Neem maar een slok, dat is een haar van de hond die je gebeten heeft.
Had dat nou niet gezeid, meneer, u moet geen slapende honden wakker maken.
Uw man is toch bekend als de bonte hond.
Makkelijk gezeid, als er iets mis gaat krijgt hij de schuld, maar er zijn meer hondjes
die Blom heten.
Met de bonte hond, nog wel met de blauwe staart, werd de duivel bedoeld.
't Is me hier een hondebaantje. Altijd ben ik de hond van Halderiet, ze moeten mij
hebben. Zo gaat het, wie een hond wil slaan vindt wel een stok.
Wie is Halderiet?
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Weet je dat niet? de hondenslager.
Slacht die dan honden?
Welnee, hij loopt met de hondekar en hij vangt ze van de straat. Vandaar dat ze
zingen van: ‘Juffrouw, pas op je hondje.’
Smerig weer vandaag.
Met recht, meneer, 't is wat je noemt hondeweer, je zou geen hond de deur uitsturen,
maar een mens moet erdoor.
Ik vind u echt cynisch, net Diogenes, die hondse wijsgeer.
Toen ik op school was schold de meester mij altijd voor hondsvot en hij zei dat je
het met een t moest schrijven. Dat is het enige dat ik daar geleerd heb. Later vernam
ik dat de geleerden het niet eens zijn over de betekenis van dit woord.
De president vroeg beklaagde waarom zij de rekening vervalst had, waarop zij
antwoordde: Een blode hond wordt niet vet, dat weet u toch, en elk is zichzelf het
naast, niet?
Mijnheer M. bemoeide zich niet met de ruzies van zijn broers over de erfenis, maar
toen ze eenmaal goed aan de gang waren, kwam hij voor den dag met zijn eisen en
hij zorgde wel dat hij het grootste deel binnenhaalde, 't Is immers bekend, als twee
honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.
Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.

Een kerkhofje
In een stil laantje in Stratford-on-Avon, ziet men een plekje, donker van oude bomen,
waar in de schaduw onkruid groeit tussen groene grafstenen. Die stenen staan scheef,
voorover of achterover. Daar dit kerkhof maar door een laag hekje van latwerk van
de weg gescheiden is kan men gemakkelijk de opschriften van die stenen lezen. Het
blijkt dan dat het graven van honden zijn, alle eens toebehorend aan dezelfde aardse
meester. Drie der inscripties zijn in het Latijn gesteld, drie in het Grieks, al de overige
in andere talen. Men krijgt de indruk dat de eigenaar van dit kerkhof niet alleen veel
van zijn honden hield, maar
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ook geleerd was. Waarvoor was hij het meest te prijzen? Maar het is een mooi plekje.

Hondenasiel
In vele steden heeft men uit particuliere of openbare weldadigheid een hondenasiel
ingericht, dat is een soort vondelingengesticht. Want de honden die daar verblijven
zijn vondelingen; zij het ook dat de overheid erop uitgaat om ze te vinden omdat zij
meent dat een hond evenmin als een mens mag zwerven. Zekere beambten, die daarin
bekwaam zijn, krijgen de opdracht des nachts met een hondekar door de stad te
trekken en een van hen vangt op behendige wijze met een strik de verdwaalde of
onafhankelijke hond, meestal toegejuicht door vroege werklieden of straatjongens.
De honden worden dan in de kar opgebracht naar het asiel, door een arts onderzocht
en door knechts behoorlijk gevoed. Wie zijn hond kwijtgeraakt is kan hem daar
terugvinden. Indien zijn baas niet komt opdagen heeft de hond nog één kans, namelijk
dat een verstandig mens, die een hond nodig heeft, langs de hokken wandelt en juist
hem uitzoekt en meeneemt. Mist hij deze kans dan wordt hij beschouwd als een
nutteloos schepsel en moet hij dit leven verlaten. Misschien vindt de overheid nog
eens een middel om de door niemand gewenste honden nuttig te werk te stellen.

Spookhonden
In sommige delen van Lancaster heet de spookhond Trash of Skriker; Trash naar het
geluid dat zijn poten maken in de modder van de weg, en Skriker omdat hij soms bij
wijze van waarschuwing een krassend geluid laat horen. Hij verschijnt hier niet op
vaste plaatsen, maar steeds onverwachts en wie hem ziet beschouwt het als de
voorbode van een sterfgeval onder verwanten. Als men hem nadert gaat hij achteruit,
tot hij plotseling in de grond verzinkt met een akelige schreeuw. Als men met een
stok naar hem slaat blijft hij staan en de stok gaat door hem heen alsof hij maar een
schim is.
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Aftelrijmpje
I had a little dog and they called him Buff,
I sent him to the shop for a hap'orth of snuff,
But he lost the bag and spilt the stuff,
So take that cuff and that's enough.

*
Geeft het heilige de honden niet.
Mattheus, 7 : 6

De hond van Jan van Nijvele
Comme le chien de Jean de Nivelle
Qui s'enfuit quand on l'appelle.

Aesopus De hond en de wolf
Een hond lag in de zon aan de poort van een hoeve toen een wolf hem besprong en
aanstalte maakte hem te verslinden. Maar hij smeekte om zijn leven met deze
woorden: ‘Je ziet hoe mager ik ben en wat een slecht eten je aan mij zou hebben.
Wacht nog een paar dagen, mijn baas gaat een feest geven. Er zullen heel wat vette
stukken afvallen en ik word lekker dik. Dan heb je er meer aan me op te eten.’ De
wolf vond dit een verstandig idee en ging weg. Een poos later kwam hij terug en zag
de hond die op het dak van de stal lag, buiten zijn bereik. ‘Kom eraf,’ riep hij, ‘en
laat je opeten, je weet toch wat de afspraak was?’ Maar de hond antwoordde: ‘Jawel,
vrindje, als je me nog eens daar aan de poort ziet liggen moet je niet wachten op je
eten.’

Aesopus De honden en de vos
Een paar honden vonden een leeuwehuid en rukten eraan met de tanden. Een vos die
er aankwam zeide: ‘Jullie vinden jezelf zeker erg moedig, maar als dat een levende
leeuw was zouden jullie voelen dat zijn klauwen scherper zijn dan jullie tanden.’
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De puck
Tot de doggen behoort volgens Brehm de mop of puckhond (Canis familiaris molossus
fricator); eigenlijk, zegt de dierkundige, een bullebijter in het klein, met een
afgestompte snoet en een schroefvormig gekrulde staart. Zijn gedrongen, krachtige
lichaamsbouw en zijn gemelijke, wantrouwige aard doen hem veel op de buldog
gelijken.
Helaas is de puck of mops tegenwoordig te weinig bekend om aan te tonen dat
hier een beschrijving gegeven wordt die op laster gelijkt.
Puck was een mooi hondje met een Chinees voorkomen, geel van huid, met een
zwartachtige streep van schouder tot staart, en een zwart masker. Men kwam ook
donkergekleurde tegen, zelfs zwarte. Geen hond had zo'n fraaie krul in zijn staart,
die men niet los kon winden. Hij was een veelgeliefde, veelvertroetelde kamer- en
schoothond, vriendelijk, zachtzinnig, met ernst in zijn uitpuilende ogen. Zijn enig
gebrek was het snorken, veoorzaakt door zijn ingedeukte neus. Vooral in Frankrijk,
waar hij carlin heette, placht hij een kunstige schouderband te dragen, gelijkend op
een paardetuig, dikwijls met een grote zijden strik versierd. Dat zou men voor een
gemelijke, wantrouwige hond niet over gehad hebben.
Hij is eerder zwaarmoedig van aard. Ik heb veel omgang gehad met een hele familie
puckhonden, alle stille, melancholieke dieren. Dat zij geboekt waren als verwanten
van de molossus of krijgshond zou ook hen verbaasd hebben.

Beddgèlert
In Wales kent iedereen dit verhaal.
Er ligt in de mooie bergstreek van Carnarvonshire, tussen de watervallen, een dorp
dat Beddgèlert heet, dat betekent: de grafstede van Gèlert. En Gèlert was de hond
van Llewellyn, de vorst van Wales, die leefde in het begin van de dertiende eeuw.
Na een hevige vijandschap tussen Llewellyn ap Jorwerth en koning Jan van
Engeland kwam het tot vrede, waarbij koning Jan zijn dochter Joan als bruid naar
Wales zond en er een van zijn beste honden als bruidsgeschenk bijvoegde. Later
ontstond er
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opnieuw vijandschap. Het kwam Llewellyn ter ore dat zijn verraderlijke schoonvader
moordenaars had uitgezonden om naar het leven te staan van zijn kind, dat nog in
de wieg lag. De hond Gèlert had zich aan dit kind gehecht, hij lag altijd bij de wieg
en bewaakte het, want in een Welse burcht van die dagen, met ramen zonder
vensterglas, kon de boosdoener gemakkelijk binnendringen.
Op een morgen, toen de hond daar lag, kwam er een hongerige wolf
binnengeslopen, die eerst de hond aanviel, en er volgde een gevecht waarin beide
gehavend werden, maar Gèlert was overwinnaar. Hij stond met de bebloede bek
boven de wieg, toen Llewellyn in de zaal kwam. De vorst, het bloed ziende, dacht
dat hij het kind had aangevallen, hij sprong op hem toe en doorstak hem met zijn
lange dolk. Het kind wees en Llewellyn zag achter de wieg de dode wolf.
Met vorstelijke eer liet Llewellyn de hond begraven op die plaats welke tot de
huidige dag bekend is als de grafstede van Gèlert.

Vondel De hond van De Bont
In januari 1634 overleed de hond van de beruchte Mr. Willem de Bont, vroeger
professor in de rechten te Leiden, en die, in 1619 tot schout aldaar aangesteld, zich
gekenmerkt had door de hevigheid, waarmede hij de remonstrantsgezinden vervolgde.
De Bont had deze hond met enige plechtigheid laten begraven, 't geen tot vrij wat
opspraak aanleiding gegeven had. Vondel kon zo schone gelegenheid niet laten
voorbijgaan om zijn gal uit te storten tegen de vervolger zijner vrienden. In de
Amersfoortse uitgave van zijn Hekeldichten, 1707, vindt men de volgende aantekening
bij een schimpdicht (Van Lennep-Unger):
Hier van is my 't volgende bericht ter hand gekomen: de hond Tyter werdt gelegt
op een schabel in een matje; zeker hondeken en ettelyke kinderen werden ter
begravenisse verzogt, en quamen in de rouwe; hunne namen werden opgelezen. Twee
jonge honden van Tyters maegschap met rouwhalsbanden van de dienstmaegt
gedragen, met een lange sluyer over 't hoofdt, hadden den voorrouw. Daer na volgde
de hond van zekeren Professor, die ook van 't maegschap was, insgelyks in den rouw.
De
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zoon van zekeren Advocaet droeg 't hondeken statelyk met een zwart kleet bedekt.
Maer de kat die mede te groef was genoot, wilde niet volgen en nam de vlucht. In
deze ordre ging men driemaal om 't bleikvelt, tot dat men eindelyk by 't graf quam,
't welk de Cipier onder den peereboom had gemaekt. Ondertusschen trok de schout
de bel, en beluidde den dooden; elk stond met blooten hoofde, tot dat men den hond
met aerde bedekt had, toen ging men naer huis, schonk wyn, onthaalde de kinderen
met rystenbry, pannekoeken en andere lekkerny, en liet hen elk met een koek
beschonken weer hene gaen.

E.S. Russell Instinctief behaviour*
Ik heb reeds gewezen op de merkwaardig stereotypische aard van het begraven, dat
honden doen, van hun eten. In natuurlijke omstandigheden bestaat het altijd in het
krachtig wegkrabben van zachte aarde of zand met de voorpoten, in het neerleggen
van het voedsel in de aldus gevormde holte en in het weder bedekken door met de
neus de aarde erop te schuiven, met karakteristieke bewegingen van de kop,
concentrisch naar het middelpunt. De hond bedient zich nooit van zijn poten om het
gat dicht te maken. Het beoogde doel, zij het niet altijd bereikt, is het voedsel voor
het gezicht te verbergen. Buiten tracht het dier het ook te bedekken, steeds met de
neus, met droog gras of andere strootjes.
Deze handeling is zonder twijfel instinctief. Een dergelijk behaviour wordt
waargenomen bij wolven en vossen, en in één geval hebben wij de zekerheid dat het
niet aangeleerd is, maar verschijnt bij de ontwikkeling van de wasdom. Het is bekend
dat de vos de resten van zijn prooi begraaft door met de poten een gat te maken, dat
hij dan met aarde bedekt, met de neus, evenals de hond.
Op het eerste gezicht schijnt de handeling van het begraven doelbewust: zij dient
schijnbaar om het overschot van het voedsel te verbergen en het later te gebruiken.
Maar deze gevolgtrekking vereist een nauwgezet onderzoek. Er doen zich verscheiden

*

behaviour: reeks handelingen, die leiden tot een doeltreffend resultaat, en de verbinding van
deze handelingen; instinctief in tegenstelling met intelligent.
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vragen voor. Ten eerste, welke soorten voorwerpen worden begraven, en wat is de
gemeenschappelijke eigenschap die de honden aanspoort ze te begraven? Ten tweede,
gebeurt het altijd, of gewoonlijk, dat de hond zijn verborgen schat weer opgraaft?
En ten derde, geeft de hond zich moeite zijn werk van begraven te verbergen voor
mogelijke getuigen?
Wat het eerste punt betreft kan men gevoegelijk aannemen dat in normale gevallen
alleen spijzen worden begraven, en wel spijzen die niet dadelijk verlangd worden.
Zo wordt gewoonlijk een teveel aan voedsel begraven, maar het kan ook een te vers
voedsel zijn. Een van mijn honden begroef dadelijk een vers been dat hij kreeg, maar
at een gekookt been. Tot voor kort was ik geneigd te zeggen dat de formule: niet
dadelijk verlangd, alle voorwerpen omvatte die normaal begraven worden. Maar
onlangs heb ik een merkwaardige uitbreiding waargenomen van het instinct tot
begraven bij een Yorkshire toy-terriër, een jong teefje, Bella genaamd. Zij stelde
zich er niet mee tevreden het voedsel op de gewone wijze in de tuin te begraven,
maar wij zagen haar de tweede fase van de handeling ook verrichten met voorwerpen
die zij op haar mat of op haar stoel gelegd had, zoals haar halsband, eindjes sigaret
of lucifers. Zij toonde hetzelfde gedrag met sintels die uit de haard op een krant
ervoor gelegd waren. Eens, toen ik een bakje met al te warme melk voor haar op de
grond had gezet, begon zij deze ritus van begraven met de karakteristieke bewegingen
van het vegen met de neus in de richting van het bakje.
De gemeenschappelijke eigenschap bij deze verscheiden voorwerpen is, schijnt
het, niet hier of dadelijk verlangd te zijn. De aard van het niet dadelijk verlangd te
zijn behoort bij de voedingsmiddelen die normaal begraven worden. Het gedrag van
Bella ten opzichte van andere voorwerpen toont een uitbreiding van het begraven in
de zin van: niet hier verlangd.
Betreffende de waarneming of honden de gewoonte hebben later de begraven
voorwerpen weer op te graven, spreken de feiten elkander tegen. Mijn ervaring van
vele jaren met verscheiden honden is, in het algemeen, dat zij zoeken en terugvinden
wat zij begraven hebben. Elders heb ik een sprekend voorbeeld vermeld van
nauwkeurige topografische herinnering van verborgen voedsel, gevolgd door
terugvinden en opnieuw begraven. Miss Pitt evenwel, een uitnemende waarneemster,
zegt dat

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

669
haar honden zeer zelden graven om terug te vinden wat zij begraven hebben.
Het is duidelijk dat sommige honden zorg dragen zich buiten waarneming te houden
om hun kluiven te begraven, en dat zij niets begraven als iemand toeschouwt, hetgeen
de bedoeling van het verbergen aanwijst. Dit bleek duidelijk in het geval van een
onzer Yorkshire toys, een reu, zeer intelligent, die altijd lang zocht naar een geschikte
plaats om in de grond te krabben waar men hem niet zag.
De volgende waarnemingen, gedaan door een mijner studenten, betreffen een
dashond, twee jaar oud. ‘In de tuin begraaft Squawks niets als hij argwaan heeft dat
iemand hem gadeslaat. Dikwijls ben ik hem gevolgd wanneer hij iets wilde begraven,
langzaam en plechtig liep hij dan naar de afgelegenste plekken van de tuin, terwijl
ik op een afstand achter hem bleef en hij, met de staart omlaag, telkens stilstond om
rond te kijken of ik hem volgde. Was het voorwerp een beschuit, dan eindigde de
bespieding gewoonlijk met het schouwspel van een teleurgesteld hondje dat zijn
beschuit opat met verwijtende blikken naar mij. Als het een kluif was liet hij die ten
slotte liggen zodra hij begreep dat hij mij niet ontlopen kon.’
Maar sommige honden begraven het voedsel openlijk, zonder op te letten of het
gezien wordt.
Tot besluit kan men op grond van de zeldzame zekere feiten niet vaststellen dat
honden, altijd of zelfs gewoonlijk, voedsel begraven met het doel het tot later te
verbergen.
De vorengenoemde student vermeldde nog de volgende waarneming bij de dashond:
‘Vandaag nam hij het eerste beschuit en bleef ermee zitten eer hij het op de mat voor
hem legde. Nadat hij er een ogenblik naar gekeken had nam hij het weer op, liep er
langzaam mee naar een hoek van de kamer en daar duwde hij het beschuit tussen
mijn muziekmap en de lambrizering. Vervolgens toonde hij de typische reactie van
het begraven, hij streek met zijn neus alsof hij het tapijt naar het beschuit veegde,
juist zoals hij doet met aarde over een kluif. Toen hij op deze manier het beschuit
begraven had, ging hij heen, maar keerde spoedig terug om het naar de
tegenovergestelde hoek van de kamer te brengen, waar hij het tussen een stoel en de
lambrizering werkte. Het be-
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graven werd hier herhaald met lange veegbewegingen van de neus over het tapijt.’
Men moet erkennen dat het instinctief behaviour gewoonlijk past bij de normale
omstandigheden waarin het dier leeft en dat het in in de regel dient tot een biologisch
doel. Daarom werkt het instinct van begraven van de hond uitstekend in de natuur,
waar zachte aarde of zand is; het faalt echter in de omgeving van een woonhuis.

Edmond Jaloux Niet bang zijn voor honden
De liefde alleen, tussen mens en dier verleent ons enige ingeving die een vaag licht
werpt op hun wijze van gevoelen. Het is juist door de gevoeligheid dat mens en dier
elkaar het meest gelijken. Maar deze gevoeligheid wordt dan eerst zichtbaar wanneer
de mens het dier een echte liefde inboezemt.
Er is waargenomen dat het bang zijn voor een dier tot gevolg heeft dat het kwaad
wordt, en iemand heeft zelfs gemeend dit op deze wijze te verklaren: in de mens, die
bang is, heet het, worden inwendig zekere afscheidingen voortgebracht, de reuk
waarvan, die wij niet ruiken, het dier onaangenaam aandoet en het prikkelt. Wij
begrijpen niet waarom die reuk het dier juist ergert in plaats van het aangenaam of
onverschillig te zijn. Aangezien de vrees het meest aanstekelijke sentiment is zouden
wij eerder denken, dat het dier, bij het zien van iemand die bang is, een soort van
besmetting ondergaat en dadelijk een dreigende houding aanneemt, zoals alle dieren
die het gevoel hebben dat zij aangevallen worden. Zachtheid en vertrouwen
daarentegen verwekken bij hen onmiddellijk een overeenkomstig vertrouwen.
*
Het is een grote vergissing, als een hond u aanvliegt, te schreeuwen en te schoppen,
zelfs het goedaardigste dier wordt dan kwaad. Loop niet weg. Schop niet en sla niet.
Sta stil, rustig, met uw handen op de borst en de voeten bij elkaar. Toon geen schrik
of angst. Spreek het dier toe, niet luid, kalm.
*
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Zalig zijn die Zijne geboden doen, opdat hunne macht zij aan de boom des levens,
en zij de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden.
Openbaring, 22 : 14, 15

Charles Dickens Kunstenmakers
Nog meer gezelschap kwam de gelagkamer van de herberg binnen. Dat waren vier
erg sjofele honden, voorafgegaan door een oude hond met een kromme rug en een
bijzonder triestig voorkomen, die bleef staan toen de andere tot de deur waren
gekomen, zich oprichtte op zijn achterpoten en naar de andere keek, die eveneens
dadelijk op de achterpoten gingen staan, in de rij. Dit was niet het enige merkwaardige
van deze honden, want ieder droeg een soort van jasje van een opzichtige kleur,
versierd met doffe penningen, en een had er een muts op zijn kop, onder zijn kin
vastgemaakt, die over zijn neus was gevallen zodat het ene oog bedekt was. Daarbij
kwam nog dat de bontgekleurde jasjes kletsnat waren en verschoten van de regen,
de dragers bemodderd en smerig. Men kan zich voorstellen wat de onverwachte
verschijning was van deze nieuwe bezoekers in de herberg De Toffe Jongens.
Toch was niemand verbaasd, Short niet, noch de kastelein of Thomas Codlin, zij
merkten alleen op dat het de honden van Jerry waren en dat Jerry dus niet veraf kon
zijn. Zo stonden die honden daar, geduldig, knipogend en gapend, kijkend naar de
kokende pot, tot Jerry verscheen en zij alle op de vier poten gingen staan en gewoon
door de zaal liepen.
Jerry, de directeur van deze dansende honden, was een grote, zwartgebaarde man
met een manchester jas, blijkbaar welbekend bij de waard en zijn gasten. Hij maakte
zijn handorgel los en legde het op een stoel, en met zijn zweepje in de hand kwam
hij voor het vuur staan om zich te drogen en begon het gesprek.
‘Jouw volk reist toch niet altijd in hun rollen,’ zei Short, naar de mantels van de
honden wijzende, ‘dat zou al te duur worden, niet?’
‘Neen,’ antwoordde Jerry, ‘de gewoonte is het niet. Maar we hebben effen aan de
weg gespeeld en we hadden een nieuw stel kleren voor de wedrennen, daarom vond
ik het niet nodig stil te houden om de kleren uit te trekken. Koest, Pedro.’
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Dit werd gezegd voor de hond met de muts, een nieuweling bij het gezelschap die
de manieren nog niet kende, en met zijn heldere ogen naar zijn baas kijkende telkens
op de achterpoten ging staan zonder reden, en dan weer op alle vier.
‘Hier heb ik een beest,’ zei Jerry, de hand in de ruime zak van zijn jas stekende,
in een hoek daarvan alsof hij tastte naar een appel of zo iets, ‘een beest dat jij
misschien kennen zal.’
‘Laat maar kijken,’ riep Short.
‘Daar heb je hem,’ zei Jerry terwijl hij een kleine terriër uit zijn zak te voorschijn
haalde. ‘Dat was vroeger een Toby van jou.’
In sommige lezingen van het grote drama van Punch is er een hondje - een
nieuwigheid - dat het eigendom van die heer heet te zijn en altijd Toby is genaamd.
Deze Toby is in zijn jeugd gestolen van een andere heer en bedriegelijk verkocht
aan de goedvertrouwende held van het stuk die, zelf zonder streken zijnde er geen
erg in heeft bij anderen. Maar Toby, die een dankbare herinnering aan zijn vroegere
baas behoudt en het versmaadt zich aan nieuwe heren te hechten, weigert niet alleen
op bevel van Punch een pijp te roken, maar om zijn oude trouw nog sterker te tonen,
pakt hij hem bij de neus en wringt die heftig, bij welk voorbeeld van hondetoewijding
de toeschouwers diep geroerd zijn. Dit was de rol die vroeger deze kleine terriër was
toebedeeld, iedere twijfel daaraan werd terstond door zijn gedrag opgeheven. Niet
alleen dat hij bij het zien de duidelijkste blijken van herkenning gaf, maar hij sprong
ook op de platte doos af en blafte zo woedend tegen de bordpapieren neus van Punch
die daarin was, dat zijn baas verplicht was hem op te pakken en weer in zijn zak te
stoppen.
Eindelijk werd de pot met geurige soep op de tafel gezet. De honden zaten
eromheen op hun achterpoten, hongerig toekijkend. Nell, die medelij met ze had,
wilde hun juist een paar stukjes toewerpen toen hun baas tussenbeide kwam, zeggend:
‘Neen, meisje, geen krummeltje uit niemands hand als van mij alleen, alsjeblieft.
Die hond daar’ - en hij wees naar de oude leider van de troep en sprak met een
geweldige stem - ‘heeft vandaag een halvestuiver verloren, hij krijgt niks.’
Het arme beest viel dadelijk op zijn voorpoten, kwispelde en keek zijn baas
smekend aan.
‘Je moet beter oppassen,’ zei Jerry terwijl hij naar de stoel ging waar zijn orgeltje
lag en hij zette er de schuif van open. ‘Hier.
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Nou speel jij terwijl wij eten en wee je gebeente als je ophoudt.’
De hond begon dadelijk een treurige muziek te draaien. Nadat de baas hem de
zweep had getoond ging hij weer zitten en riep de andere die, zoals hij aanwees, in
de rij vielen, rechtop staande.
‘Nou heren,’ riep Jerry, ‘de hond die zijn naam geroepen wordt eet, de andere
houden zich koest. Carlo.’
Het gelukkige beest wiens naam geroepen werd ving het stuk op dat hem
toegeworpen werd, maar geen van de andere bewoog een spier. Op deze wijze werden
zij gevoed naar de wil van hun meester. De hond die straf had draaide intussen hard
aan het orgeltje, soms vlug, soms langzaam, maar hij hield geen ogenblik op. Wanneer
de messen en vorken erg rinkelden of wanneer een van de andere honden een bijzonder
groot stuk vet toegeworpen kreeg, liet hij bij de muziek een kort gehuil horen, maar
dan keek hij rond en draaide weer harder.
*
Op het weekblad Punch ziet men Punch altijd met zijn hondjes afgebeeld.

R.N. Roland Holst Hond en mens
Ja, juist wanneer gij wat ouder wordt, meer afgekeerd en zelfvervulder, wanneer de
herfstkleurige stilte in u, ver nog van winterse onttakeling u tot een te licht gewonnen
vrede neigen doet, ja juist in dat levenstijdperk, wens ik u een hond toe tot gezel,
ook wel omdat gij troost behoeft allicht, maar veel eerder nog, omdat het heilzaam
is, dat naast u een hartelijk wezen leeft, dat niets weet van wat gij hebt bereikt, noch
maalt om wat gij bereiken wilt, dat wat gij gewichtig acht niet telt, en veeleisend als
hij is, u nimmer spaart... doch telkens overwint.
Sedert de onheugelijke tijden dat de hond zich hechtte aan de mens, deelt hij 's
mensen lot en staat hij bloot aan dezelfde vernederingen die ook de mens bedreigen.
Vervreemd van de wilde natuur en van de vrije jacht, is hij door de eeuwen heen
geraakt in steeds groter afhankelijkheid, zo gij kortzichtig zijt kunt gij hem tot slaaf
maken van de broodkorf, of hem dwingen tot een onderdanigheid, die ons in onze
medemen-
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sen nauwelijks meer verrast. Gij kunt hem leren kruipen zeer zeker en hem
misbruikend, kunt gij hem africhten tot gendarme, hansworst of trieste clown.
IJdeltuiten, luiaards, snoepers en vleierige hoerennaturen kunt gij van hen maken.
Dank zij de mens kunnen zij vals en verbeten worden, of tot drieste zwervers
verworden zo zij geen haard vinden voor hun trouw, maar ook kunt gij er, en o hoe
goed is dit gelukt, akelig berekende kleinburgers van fatsoeneren, bij duizenden.
Gij kunt dit alles, door honger, pijn en list, gij kunt dit niet omdat gij hun meerdere
zijt, maar omdat gij hun tegenover juist over dezelfde machtsmiddelen beschikt, die
ons in staat stellen elkaar te vernederen, en elkaar verachtelijk te maken.
Dit alles kunt gij.
Maar ook kunt gij, de natuur van de hond erkennend, en zijn ondoorgrondelijkheid
vruchteloos peilend, dank zij de hond menselijker worden en wijzer ook. Ook zult
gij, hoe oneindig vele malen, juist door hem worden getroost en dan ook kunt gij,
beter dan door het verwarrend gepraat der dwingende mensen, uw geloof in de
mensheid schragen, bedenkend hoe de mensen, die andere arme honden, op den duur
wellicht hun fierheid en zelfbeslotenheid kunnen herwinnen, zo zij zichzelf een edeler
en wijzer baas weten te zijn.
Maar onthoudt dit, iedere hond is een karakter, hoe vervormbaar zijn aard ook moge
zijn, en zo gij uw gezel niet kiest, maar lukraak koopt, komt gij vaak bedrogen uit.
Waarlijk het is onnodig uw moeilijkheden nog te vermeerderen, door nog naast en
met een hond te gaan leven die niet bij u past, die u niet begrijpt zomin als gij hem,
want, geloof mij, slechts wederzijdse kwelling en vernedering kunnen hiervan het
gevolg zijn.
Gij acht dit overdreven?
Koopt dan maar uw hond blindweg, opdat gij ervare wat het betekent, door een
dier niet bemind noch vertrouwd te worden, maar slag op slag gehoond.
Neemt ook geen hond uit medelijden, want waarlijk, wij zijn al ruim genoeg over
onszelf gesticht, en sentimenteel te over. Maar zo gij het geluk hebt een hond te
bezitten, die het gevoel van verantwoordelijkheid in u versterkt, dan zijt gij een
bevoorrecht mens, want in wat gij mint zult gij veranderd worden.
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Twee oerinstincten tekenen sterk en zuiver in iedere hond zich af. Door honderden
eeuwen heen zijn die twee instincten behouden gebleven en in ieder jong, wankel
en piepend hondeleven, liggen zij onaangetast besloten, als twee polen waartussen
hun bewustzijn groeit: het emotioneel instinct, dat hem voert tot de mens, het fysiek
instinct dat hem drijft tot zwerven en tot de jacht.
Dit juist verleent de bekoring aan zijn wezen, de roerende behoefte aan
aanhankelijkheid, en daarnaast zijn gehoorzaamheid aan die diepe roepstem vanuit
de natuur, die hem lokt naar waar hij geheel zichzelf toebehoort en vrij leeft naar
eigen wil. Maar bovenal ontroerend voor ons, gespleten naturen die wij zijn, is het
doorzien hoe die twee oerinstincten in hem strijden, ieder voor hun eigen recht, hoe
de hond zelf moeite heeft het juiste evenwicht te vinden tussen die twee dwingende
doch tegenstrijdige begeerten, die zozeer zijn geluk bepalen. Wie die strijd in de
hond niet doorziet, heeft nooit het martelend heimwee begrepen dat zich uit in de
diepe zucht, waarmee hij zich oprolt in de hoek van de kamer, als hij alle deuren
gesloten weet; heeft nooit de uitbundige vreugde begrepen, die hij toont, thuiskomend
na een zwerftocht terug bij de baas, bij hem in wie hij, onder ons gezegd, een
overdreven geloof heeft, maar verzwegen als die overschatting blijft, wordt zij nimmer
als onder mensen een leugen in het openbaar.
...Wij wandelen samen naar mijn werkplaats, helder is de lucht, de dag is mooi.
Daar komt één punt tot waar hij achteloos medeloopt of vrolijk vooruitgaat, maar op
dat éne punt komt het ogenblik dat, iedere dag opnieuw, de strijd tussen zijn twee
begeerten moet gestreden worden. Rechts liggen de bossen, het zwerven, de jacht,
links ligt de werkplaats, de gezelligheid, daar is ook de baas. Hij weifelt, hij talmt,
hij blijft staan, iedere dag opnieuw die strijd... behalve als het regent.
‘Ga dan maar, gan dan maar,’ en ik sluit de deur van mijn werkplaats. Na een tijd
komt hij terug en eist toegang, hij is nat van de dauw en buiten adem, zijn snuivende
voldaanheid herinnert aan de opgewektheid waarmede een schaatsenrijder na lange
tocht de warme kroeg binnenstapt, zó dat niemand kan twijfelen aan de tintelende
vreugde daarbuiten.
Hij is gelukkig, maar nu moet ook zijn tweede drang spoedig bevredigd worden.
Kletsnat of niet, om het even, hij springt
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naast zijn baas, dringt zich tot vlak tegen hem aan, nu eerst voelt hij zich gaaf en
volkomen bevredigd.
Wat heeft de baas in die tijd volbracht? Vaak nog niet één voor geploegd in zijn
dagtaak. Ook hij had toch geluk kunnen vinden in de heldere morgen daarbuiten.
Onze innerlijke drijfveren zijn te vaak slap gespannen, zelden maar is het dat de toon
gaaf en helder zijn richting neemt.
Zeker, ook honden zwerven wel eens in hun liefde. Doen wij dat soms niet? Zij
hebben bevliegingen bijwijlen, zo goed als wij. Maar hoe spoedig weten zij de
veiligste haven weer terug te vinden, en het is of die lichte bedreiging de herwonnen
vastheid, inniger maakt en blijder ook. Wie een ommuring maakt van zijn eigen
persoonlijkheid en daarbinnen zijn vriend gevangen houdt, ontneemt aan zichzelf de
voldoening van zich boven allen erkend te weten en ten slotte toch de waarlijk
uitverkorene te zijn.
Thuiskomend, terug uit de wereld der mensen, bitter over het eeuwig teveel aan
woorden, het innerlijk vertrouwen doorschoten en geknauwd, moe van dit alles en
kleurloos vanbinnen, wordt gij opgewacht door de zwijgzame vriend. Vertederend
al reeds dadelijk door zijn blijdschap, zet hij zich daarna stil en stevig leunend tegen
uw been. De dierlijke warmte straalt uit, trekt hoger en hoger, de niets-eisende rustig
afwachtende liefdebron daarbeneden, vertedert en ontdooit ten leste het hart.
Zo de baas straks bevrijd van hoogmoed en geprikkeldheid, zachter over de mensen
denkt, die toch niet zo heel anders zijn dan hij, dan komt dit waarlijk niet omdat zijn
bitterheid zonder rede was, noch doordat hij in zó korte tijd wijzer is geworden, maar
het komt doordat het zwijgzame dier hem onmerkbaar gevoed heeft uit die enige
bron die voor alle bitterheden van het leven lafenis geeft.
Soms ook glijdt hij af en valt in slaap over de voeten van zijn baas. Slaapt hij wel
waarlijk, wie zal het zeggen?
Gij voegt u naar hem, en blijft stil zitten, wachtend tot de vriend wakker wordt en
wat anders wil. Wie onzer is het niet overkomen wakend bij een zieke, dat uit de
stille sfeer van ledige aandacht, onverwachte schone erkenningen ons hart werden
toegevoerd?
Wie onzer is het niet overkomen, ziek liggend, in de ongeziene, maar met gesloten
ogen toch aanwezig geweten wakende liefde,
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een bron van veilige en koesterende rust te erkennen? Waker en bewaakte tegelijk,
is de hond een wever van rust, en terwijl gij meent dat gij het zijt die hem de rust
gunt, dwingt hij u tot de rust die de halve genezing is voor het vermoeide hart, en de
enige opening is, die kijk geeft op de te schragen bouw.
...Uren zijn voorbijgegaan, gebogen waart gij over uw werk; uw zoekende en
klapwiekende gedachten achterna, zweeft uw blik op, en terzijde. Daar ontmoeten
uw ogen twee andere oogjes, die, wie weet waarom, die, wie zal zeggen hoe lang
reeds, u hebben aangestaard, daar vanuit de hoek van een stoel, waarop uw vriend
zich heeft opgerold.
Niet één geluid, niet één gebaar, niets dan vier ogen die in de suizende stilte van
de kamer elkaar ontmoeten en in die ontmoeting een onverwacht geluk erkennen.
Hij kwispelt, nauwelijks merkbaar, maar onbewegelijk blijft hij u aaankijken, met
een zó vasthoudende zachtheid, dat het is alsof hij vreest dat straks onmetelijke zeeën
hem weer van u zullen scheiden.
Maar die brede zeeën, zij scheiden u reeds thans, niet te overbruggen kloven van
geestelijke en lichamelijke verschillen, gij zijt inderdaad onbereikbaar ver van elkaar,
en toch tegelijk zo ontroerend dichtbij.
Gij roept om wonderen, ziehier één der vele kleine wonderen die u omgeven, en
die gij te achteloos gaat voorbij. Want dit toch is een wonder, groter dan de ontmoeting
van twee zielen die elkaars noden en deugden na kunnen wegen tot diep in het eigen
hart.
Dit toch is de ontmoeting van twee zielen, elkaar toevliegend vanuit twee werelden
die gescheiden zijn, onmetelijk ver van elkaar, verschillend van wezen, verschillend
van grenzen, van doel en bestemming gescheiden, onherroepelijk. En toch zoals de
afstanden, de oneindige en niet-te-berekenen, door een kracht worden doorvlogen
die het heelal beweegt, zo vermocht een klein vonkje van diezelfde kracht alle
scheidingen en afstanden op te heffen tussen twee stervelingen, en de warmtedrang
te ontsteken in hun beider hart.
Niet heb ik getracht u het beeld van één hond te tekenen, want dit toch zou onrecht
plegen zijn aan de soort. Om eerlijk te zijn, met ik wel bekennen dat mijn gedachten
zijn aangevuurd door de herinnering aan een kleine zwarte vriend, die mijn leven
een
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eindweegs begeleid heeft. Te kort zeer zeker, want ik verzeker u, wij waren nog lang
niet aan het einde van onze dankbare verwondering over elkaar.
Thans denk ik aan zijn komst, en aan zijn weggaan.
Voor het eerst zag ik hem aan mijn onderdeur, opgewekt, sterk, en piepjong nog,
buiten adem van het blaffend rennen achter de fiets van een kruideniersjongen. We
haalden elkaar eens aan, en hadden het dadelijk zéér op elkaar begrepen. Dus bleef
hij bij mij. Voorwaar dit is een gelukkige dag geweest in mijn leven, voor mij, maar
ook voor hem.
Wanneer ik denk aan al de warmte die hij mij heeft toegedragen, aan de bonte
vreugde die hij mij heeft gebracht, aan de rust met al haar schone openbaringen, waar
uit zijn nabijheid de tè grote eenzaamheid verdreef; wanneer ik aan dit alles terugdenk,
dan begrijp ik, dat toen hij zacht gebed lag op een korenwan, uitgestrekt als op een
grote schelp, en de gloed van zijn leven vloeide van hem af, dat ik toen zéér goed
wist, dat hij mijn meerdere was geweest, mijn meerdere althans in altijd heldere
oprechtheid, mijn meerdere ook in sterke zelfbeslotenheid.
Toen hij ten slotte zijn zachte kop aandoenlijk boog tot de grote rust, toen besefte
ik, dat hij, die mij zo vaak wild-vrolijk had achterhaald, mij nu onherroepelijk vóór
was, op die lange ononderbroken loop, die wij maken door de geheimen der
ondoorgrondelijke natuur.

Aesopus De hond, de haan en de vos
Een hond en een haan werden grote vrienden en besloten samen op reis te gaan. Bij
het vallen van de avond vloog de haan op een tak van een boom en de hond kroop
in een holte van de stam. Bij het morgenrood werd de haan wakker en kraaide als
gewoonlijk. Dat hoorde een vos en daar hij ontbijten wilde ging hij onder de boom
staan en verzocht de haan beneden te komen: ‘Ik zou zo graag kennis maken met
iemand die zo'n mooie stem heeft,’ zei hij. De haan antwoordde: ‘Wil je dan even
de portier roepen die aan de voet van de boom slaapt? Dan kan hij je binnenlaten.’
Dus klopte de vos op de stam, de hond vloog te voorschijn en verscheurde hem.
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Aesopus De reiziger en zijn hond
Een reiziger maakte zich gereed om te vertrekken en zeide tegen zijn hond: ‘Kom,
waarom gaap je? Schiet op en maak je klaar, ik wil dat je meegaat.’ De hond wuifde
alleen zijn staart en antwoordde kalm: ‘Ik ben al klaar, ik wacht juist op jou.’

Colette Jonge honden
Ik heb vroeger, buiten op het land, dikwijls teven met jongen gehad. Ik heb genoten
van de heerlijke geur van fosfor en van verse melk, die er aan kleine hondjes is zolang
ze geen onzuiver voedsel krijgen. Is misschien de goede geur bij gezoogde schepseltjes
een wasem van het geluk?

Montaigne Vriendschap
Wat de vriendschap aangaat, de dieren bezitten die, boven vergelijking, in warmer
en bestendiger mate dan de mensen. Hyrcanus, de hond van koning Lysimachus,
bleef toen de koning dood was standvastig op zijn bed, spijs en drank weigerend. En
op de dag dat het lichaam van zijn meester verbrand werd rende hij toe en stortte
zich in het vuur, waar hij verbrand werd. Gelijk eveneens de hond van een zekere
Pyrrhus deed, die het bed zijns meesters niet verlaten wilde nadat die gestorven was.
En toen men de dode wegdroeg liet hij zich met hem medevoeren en ten slotte wierp
hij zich in het vuur op het lichaam van zijn meester. Er zijn zekere neigingen en
affecties die in ons verwekt worden zonder inblazing der rede, die voortkomen uit
een onvoorziene onbezonnenheid; de dieren zijn daarvoor even vatbaar als wij.
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William Wordsworth Tribute to the Memory of a Dog
Lie here, without a record of thy worth,
Beneath a covering of the common earth.
It is not from unwillingness to praise
Or want of love, that here no stone we raise;
More thou deserv'st; but this man gives to man,
Brother to brother, this is all we can.
Yet they to whom thy virtues made thee dear
Shall find thee through all changes of the year:
This oak points out thy grave; the silent tree
Will gladly stand a monument of thee.
We grieved for thee, and wished thy end were past;
And willingly have laid thee here at last.
For thou hadst lived till everything that cheers
In thee had yielded to the weight of years;
Extreme old age had wasted thee away
And left thee but a glimmering of the day.
Thy ears were deaf; and feeble were thy knees,
I saw thee stagger in the summer breeze,
Too weak to stand against its sportive breath,
And ready for the gentlest stroke of death.
It came and we were glad; yet tears were shed,
Both man and woman wept when thou wert dead:
Not only for a thousand thoughts that were,
Old household thoughts, in which thou hadst thy share,
But for some precious boons vouchsafed to thee,
Found scarcely anywhere in like degree!
For love that comes wherever life and sense
Are given by God, in thee was most intense;
A chain of heart, a feeling of the mind,
A tender sympathy, which did thee bind
Not only to us men, but to thy kind:
Yea, for thy fellow-brutes in thee we saw
The soul of love, love's intellectual law:Hence if we wept, it was not done in shame;
Our tears from passion and from reason came,
And, therefore, shalt thou be an honoured name!
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Charles Baudelaire De brave honden
Ik heb me nooit geschaamd over mijn bewondering voor Buffon, zelfs niet tegenover
de jonge schrijvers van mijn tijd. Vandaag evenwel zal ik niet de ziel van deze schilder
der prachtige natuur ter hulp aanroepen. Neen. Veel liever zou ik mij wenden tot
Sterne en ik zou hem zeggen: Daal van de hemel neder of stijg met mij tot de Elyzeese
velden om mij een zang te inspireren ter ere van de brave honden, de arme honden,
een zang die u, sentimentele en onverglijkelijke spotter, waardig is. Keer terug,
schrijlings gezeten op die fameuze ezel die u, in de herinnering van het nageslacht,
steeds vergezelt, en laat vooral die ezel zijn onsterflijke bitterkoek niet vergeten,
keurig tussen zijn lippen gehangen!
Maar weg met de academische muze, met dat oude besje heb ik niet van doen. Ik
roep de huiselijke muze aan, de steedse, de levende, opdat zij mij moge bijstaan te
zingen van de brave honden, de arme honden, de vervuilde honden, als pest en
schooier door een iegelijk geschuwd, behalve door de arme die ze met broederlijk
oog beschouwt.
Wij verfoeien de pronkhond, die viervoetige fat, Deense dog, king charles, puck
of fik, die zo met zichzelf ingenomen is dat hij brutaal de bezoeker tegen de benen
springt of, erger nog, op zijn schoot, alsof hij overtuigd was dat men hem aardig
vindt, druk als een kind en mal als een lorre, soms nog snauwend en onbeschoft als
een huisknecht. Wij verfoeien vooral die slangen op vier poten, die beverige luilakken
die men hazewindjes noemt en die er in hun spitse snoeten niet eens genoeg reuk op
na houden om het spoor van een vriend te volgen, noch in hun platte koppen verstand
genoeg om domino te spelen.
Voort met al die ergerlijke parasieten. Laten ze maar in hun zijden gewatteerde
nesten kruipen. Ik zing de lof van de modderhond, de pariahond, de hond zonder
tehuis, de zwerveling, de kermisgast, de hond wiens instinct, zoals dat van de arme,
van de wetteloze en van de histrio, wonderbaarlijk gescherpt is door de nooddruft,
die zeer goede moeder en beschermster van het verstand.
Ik zing van de rampzalige honden, hetzij degene die eenzaam dolen door de
kronkels en diepten der onmetelijke steden, hetzij degene die met knipperende en
wijze ogen tot de verlaten man
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gezegd hebben: Neem me bij je, misschien maken wij samen van ons beider
ellendigheid een soort van geluk.
‘Waar gaan de honden heen?’ vroeg Nestor Roqueplan eens in een onsterflijk
krantestuk dat hij ongetwijfeld vergeten heeft en dat alleen ik en misschien
Sainte-Beuve ons nog herinneren.
Waar gaan de honden heen? vraagt gij, mensen die niet opmerkt? Zij gaan naar
hun zaken.
Afspraken voor zaken, afspraken voor liefde. Door mist en sneeuw en modder,
onder zengende hitte van de hondsdagen, onder stromende regen komen en gaan ze,
draven ze, kruipen ze onder karren door, voortgejaagd van vlooien, van hartedrift,
van behoefte of plicht. Evenals wij zijn zij vroeg opgestaan om hun kost te zoeken
of hun genoegen na te jagen.
Er zijn er die in een ingestort huis van de buitenwijk slapen en die iedere dag op
het vaste uur aan de keukendeur van het koninklijk paleis hun twaalfuurtje komen
halen. Andere die in troepen, van meer dan vijf mijlen ver, komen aanrennen om
deel te hebben aan de maaltijd hun bereid door de barmhartigheid van zekere
zestigjarige maagden, wier onvervulde harten zich gewijd hebben aan de beesten
omdat de stomme mannen er niet meer van willen weten. Andere weer die, zoals
weggelopen negerslaven, op zekere dagen dol van liefdedrift, hun landstreek verlaten
om in de stad een uur lang rond te springen om een mooie teef, ietwat verwaarloosd
in haar toilet, ja, maar trots en dankbaar. En ze zijn heel nauwkeurig, zonder
aantekeningen, zonder zakboekjes, zonder portefeuilles.
Kent ge het luie België en hebt ge er zoals ik al die stoere honden bewonderd,
voor het karretje van slager, melkmeid of bakker gespannen, die door hun
triomfantelijk geblaf de fiere vreugde uiten dat zij met paarden kunnen wedijveren?
En hier zijn er twee die tot een beschaafdere klasse behoren. Vergun mij u binnen
te leiden in de kamer van de afwezige kermisklant. Een bed van geverfd hout, zonder
gordijn, dekens over de vloer slepend, besmeurd van wandgedierte, twee matten
stoelen, een paar gedeukte muziekinstrumenten. Armzalige meubeltjes. Maar kijk
alstublieft naar die twee intelligente personaadjes, gedost in gerafelde maar opzichte
kleren, met mutsen van troubadour of soldaat, in betoverde aandacht de naamloze
gebeurtenis gadeslaande die op de kachel staat te pruttelen, met een lange lepel in
het midden eruit verrijzend, gelijk een
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loofstok die op een bouwwerk verkondigt dat het gereed is.
Is het recht dat zulke brave komedianten niet aan de slag gaan voor ze hun maag
geladen hebben met een dikke degelijke soep? En zult ge het die arme drommels,
die de dag lang de onverschilligheid van het publiek te verdragen hebben, daarbij
het onrecht van een directeur die het leeuwedeel neemt en alleen al meer soep eet
dan vier komedianten samen, zult ge het ze kwalijk nemen dat ze een klein beetje
aan schrokkigheid doen?
Hoe vaak heb ik ze gadegeslagen, met een glimlach van vertedering, die filosofen
op vier poten, gewillige slaven, onderdanig of verknocht, die het republikeinse
woordenboek evengoed als ambtenaren zou kunnen aanduiden indien de republiek,
te zeer bezorgd voor het geluk der mensen, de tijd had zich ook eens bezig te houden
met de eer der honden.
En hoe vaak heb ik gedacht dat er wellicht ergens - wie zal het zeggen? - ter
beloning van zo veel moed, zo veel geduld en arbeid, een bijzonder paradijs bestaat
voor de brave honden, de arme honden, de vervuilde en hopeloze honden. Swedenborg
beweert wel dat er een voor de Turken is en een voor de Hollanders.

Albert Schweitzer Kinderspel
Toen ik nog niet naar school ging hadden we een gele hond, Phylax geheten. Zoals
het met vele honden het geval is, kon hij geen uniformen uitstaan en viel daarom
altijd de brievenbesteller aan. Ik werd derhalve aangesteld om, tegen de tijd dat de
brievenbesteller moest komen, Phylax, die van nature bijterig was en zich reeds aan
een veldwachter vergrepen had, in toom te houden. Met een tak dreef ik hem in een
hoek van de tuin en liet hem er niet uit voordat de brievenbesteller weg was. Welk
een trots gevoel als dierentemmer voor de blaffende hond te staan, vooral als hij zijn
tanden liet zien en hem dan met slaan de baas te blijven als hij uit de hoek wilde
uitbreken. Maar dat trotse gevoel hield niet aan. Als we daarna weer als vrienden bij
elkaar zaten, beschuldigde ik mijzelf dat ik hem geslagen had. Ik wist dat ik hem
van de brievenbesteller ook kon afhouden als ik hem aan de halsband vasthield en
streelde. Wanneer echter het noodlottig ogenblik weer kwam, bezweek ik voor de
verleiding dierentemmer te zijn.
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Bobby van Edinburgh
In het midden van de negentiende eeuw stierf in Schotland een boer, een zekere Gray.
Op een boerenkar werd hij naar het kerkhof in Edinburgh gevoerd en onder de kar
draafde een ruige hond, gelijkend op een verwaarloosde lampeborstel, misschien een
skye-terriër. Dat was Bobby, de vriend van de overleden boer.
Toen de kist naar het graf gedragen werd liep Bobby ernaast, zachtjes jankend, en
toen de kist in het graf was neergelaten ging hij daar liggen. Niemand lette op hem.
Een van de vrienden riep nog: Kom Bobby, maar keek niet meer naar hem om. En
daar lag Bobby toen het op het kerkhof weer eenzaam was geworden, met zijn harige
kop tussen zijn harige poten.
Het werd nacht en het was guur, er viel een kille regen, de wind woei in vlagen.
Bobby bleef er liggen, nat, rillend. In de morgen zag de doodgraver hem daar en
aangezien er geen honden op het kerkhof toegelaten werden gaf hij hem een schop
en joeg hem weg met stenen, het hek uit. Die avond, voor het hek gesloten werd, zag
de doodgraver weer diezelfde hond, die hem in het oog hield en op een afstand bleef.
Een andere doodgraver, die het beest ook zag, herkende hem als de hond van Gray,
die gisteren meegekomen was. Samen trachtten ze hem te naderen, met vrindelijke,
lokkende woorden, maar Bobby bleef op zijn hoede. Toen besloten zij hem daar
maar te laten en een van de mannen haalde nog een stuk brood uit zijn zak, dat hij
hem toewierp. En dat at Bobby gulzig op, een beetje kwispelend, en ging toen weer
liggen naast het graf.
In het bierhuis, die avond, vertelde de doodgraver wat hij vandaag gezien had, hij
sprak over de hondetrouw met zo veel overtuiging dat de vrienden belangstelden in
die Bobby. De waard was zelfs geroerd, hij beloofde dat hij voortaan dat beest elke
dag te eten zou geven. Een andere gast vond dat hij nog meer verdiende en gaf zijn
woord dat hij hem eens in de week een mooi stuk vlees zou brengen.
Het voorbeeld van bewonderenswaardige hondetrouw werd in de krant vermeld.
Er gingen mensen naar het kerkhof om Bobby te zien, vele brachten eten voor hem
mee en sommige waren zo met hem begaan dat zij een droge, gemakkelijke ligplaats
voor hem maakten, met een dakje erboven tegen de regen.
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Bobby kreeg de gewoonte tweemaal daags naar het bierhuis te gaan, waar altijd zijn
bakje eten gereedstond. Daarna keerde hij altijd regelrecht naar het graf terug. Bobby
werd wijd en zijd bekend. Er kwamen toeristen uit Londen om hem te zien, zelfs uit
Amerika. De lord-provoost van Edinburgh verzamelde geld voor een halsband met
passende inscriptie. Een vermaarde dierenschilder maakte een portret van hem en
reprodukties daarvan waren alom te koop.
Veertien jaren woonde Bobby op het kerkhof naast het graf van zijn baas, een der
meest bekende figuren van de Schotse stad. Hij stierf in 1872, maar men wist niet
hoe oud hij toen was.
Een dergelijk, maar zonderling geval wordt door de Amerikaanse hondenvriend
Terhune vermeld.
Bij de begrafenis van een rijke dame in Minneapolis merkte men een grote zwarte
collie op, die achter de koets kwam lopen. Toen de kist in het graf was geplaatst en
de mensen heengingen bleef de hond daar, ging liggen en bromde dreigend tegen
een ieder die hem verwijderen wilde. Ook deze trouwe hond was weldra bekend, de
kranten schreven over hem nog meer dan over Bobby.
Toen vernam men dat, volgens verklaring van de huisgenoten, de overleden dame
geen hond bezeten had, dat zij zelfs altijd een hekel aan honden had.
Ook dit bericht vermeldden de bladen, en een jonge man, in een buitenwijk van
de stad, las het. Hij kwam op de gedachte dat het misschien zijn eigen hond kon zijn,
die weggelopen was. Dus ging hij naar het kerkhof, herkende zijn hond daar en riep:
Jack, hier, jou mal beest.
En Jack sprong vrolijk op, danste rond en volgde zijn baas.
De psychologie der dieren is nog niet ver genoeg om dit geval te verklaren.

Albert Verwey De grote hond en de kleine kat
Een grote hond en een kleine kat,
Die zaten op de kamermat;
En de hond, die zei: Zeg, scheelt jou wat?
Scheer je weg!
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En de kat, die zei: Jij bent een hond,
En ik een kat, niet zonder grond;
Hou jij dus nou jouw grote mond:
Scheer je weg!
Scheer je weg: waf, waf! scheer je weg; sis, sis Scheer je weg: die is raak! scheer je weg: die 's nie mis!
Waf, waf! sis, sis! woef, woef! mauw, mauw!
En een houw en een beet en een blaf en een grauw:
En de grote hond en de kleine kat,
Die vlogen van de kamermat,
En de keuken in: Zeg, scheelt jullie wat?
En hij trapte op een teen,
En zij beet in een been
Van de meid, die riep: Ga je heen! o mijn been!
Scheer je weg!
En de grote hond en de kleine kat,
Die zaten weer samen op de kamermat,
En ze lachten en praatten: ‘Och hemeltje, wat
Trapte ik op haar teen!’
‘En beet ik in haar been!’
‘'t Is gek, maar zo'n mens krijgt ook altijd wat.’

Spookhonden
In sommige streken van Norfolk en van Cambridgeshire noemt het landvolk de
verschijning van de zwarte spookhond Shuck, het gewestelijk woord voor ruig. Men
zegt daar dat hij vooral kerkhoven opzoekt, maar ook andere eenzame plaatsen.
Wanneer men de plek, waar hij gezien is, onderzoekt, vindt men de grond daar
geschroeid en het ruikt er naar zwavel.
In Dorsetshire wordt een bekend verhaal verteld van een spookhond. Even buiten de
stad Lyme Regis stond een boerderij, overblijfsel van een adellijk landhuis dat in
Cromwells tijd vernield werd. In het vertrek, dat al twee eeuwen als woonkamer
werd gebruikt, bevindt zich een grote ouderwetse haardstede. Jaren geleden woonde
er een boer, die na de dagtaak op een van de
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banken ter wederzijde van die schoorsteen zat te rusten en iedere avond kwam er
dan een zwarte hond binnen, die op de bank tegenover hem ging liggen. De boer,
een goedig man, liet hem met rust en sloeg geen acht op hem, van lieverlee raakte
hij zelfs aan hem gewend. De buren gaven hem weleens de raad de gevaarlijke
indringer weg te jagen, maar de man antwoordde dan: ‘Ach, waarom? het beest kost
me niets, hij eet niets, hij drinkt niets, hij doet niemand wat. Hij is hier de rustigste
en de zuinigste in huis.’
Maar op een avond, toen de boer met een buurman zat te drinken, wond hij zich
op over de plagerij met die hond en hij wilde eens laten zien dat hij helemaal niet
bang was. Toen hij thuiskwam en de hond op de bank zag nam hij de pook op en
ging op hem af. De hond sprong van de bank, liep de kamer uit en de trap op, gevolgd
door de boer. Op de donkere zolder was hij nergens te zien, maar opeens zag de boer
hem daar opspringen en door de zoldering verdwijnen. Razend dat het beest hem
ontsnapt was sloeg de boer met de pook tegen het beschot en daar viel uit een gat
een ouderwets koffertje, met veel gouden en zilveren munten erin. Na die avond
werd die hond nooit meer in de buurt gezien.

Aesopus De hond en de zeug
Een hond en een zeug redetwistten en ik hield vol dat zijn eigen jongen mooier waren
dan die van de andere. ‘Goed en wel,’ zei de zeug ten slotte, ‘maar in ieder geval
kunnen de mijne al zien als ze in de wereld komen en de jouwe worden blind geboren.’

Aesopus De oude jachthond
Een jachthond, die zijn meester jarenlang goed gediend had en hem in zijn tijd heel
wat wild had aangebracht, begon op de oude dag zijn kracht en snelheid te verliezen.
Op een morgen toen zij samen op jacht waren, ontmoette de baas een geweldig
everzwijn, waarop hij dadelijk de hond aanzette. De hond greep het beest bij het oor,
maar hij had geen tanden meer en hij kon hem niet houden. De baas vloekte en
verwenste hem, maar de
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hond onderbrak hem met deze woorden: ‘Mijn wil is nog even sterk, baas, maar mijn
lichaam is oud en zwak. Je moest waarderen wat ik geweest ben, in plaats van te
schelden op wat ik ben.’

Grimm Het staartloze hondje van Bretta
In de kleine stad Bretta ziet men aan het stadhuis een gevelsteen voorstellende het
trouwe hondje dat zijn staart verloor. Het is het beeld van een klein dier dat een strikt
besef van de plicht had en die ook eerlijk deed.
Die hond had de gewoonte met een mandje uit te gaan om boodschappen te doen
bij bakker en kruidenier of waar ook. Op een morgen, een vrijdag, zond zijn baas,
die protestant was en meende op alle dagen vlees te mogen eten, hem met een briefje
waarop stond: zoveel ons worst. De slager evenwel, voor wie het hondje kwam te
staan en kwispelde, behoorde nog tot de oude kerk en toen hij het briefje gelezen
had werd hij zo woedend dat hij het dier bij de nek greep en op het hakbord legde.
Met één slag hakte hij de staart af, die hij daarop in het mandje deed, zeggend: Daar,
breng je baas deze worst.
De hond moest zijn plicht doen, al had hij nu pijn. Hij nam het mandje op en droeg
het naar huis, maar aan de stoep viel hij uitgeput neer en daar vond zijn baas hem
toen niets hem meer helpen kon.

Vondel Den hondt en de schaduwe
Een fluxen Waterhondt quam uyt een slagers hal
En kreegh dit Hachjen voor zyn trouwicheits verval:
Al wandelende voorts een treetjen over 't water
Vergroot der Sonnen schau zyn aes soo, dat 't gheschater
Van vreugde' int herte sprang, midts dien hy honghrigh hapt
Nae den gewaenden brock, doe was hem 't vlees ontsnapt.
‘Dit is een leerlyck beeld van bodemloose menschen
Die nimmermeer vernoeght, nae groote schatten wenschen,
Gepynicht strengelyck van de' helsche Giericheyd
Die nacht en dagh ontrooft al haer gherustigheyd:
Vergaepen zich aen 't groote', en laten 'tsekre vaeren,
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En wilden op een bott, dat zy de Keyzer waeren,
't Waer beter dat zy haer ghenoeghden met den buyt.
De valsche Hoop' bedrieght, en jaeght ter poorten uyt.
Laet dit een baecke zyn, onsadelycke Gieren,
'tSeyl uws begeerlyckheyts niet ruym te laten vieren.
'tGhenoeghen is het al: 'tis beter (hoe ghy pocht)
Een Vogel in de handt, als hondert in de locht.’

Rudyard Kipling His Apologies
Master, pity Thy Servant!
He is deaf and three parts blind,
He cannot catch Thy commandments.
He cannot read Thy Mind.
Oh, leave him not in his loneliness;
nor make him that kitten's scorn.
He has no other God than Thee
since the year that he was born.

Edmond Jaloux Behandel ze als kinderen
Al naar men met ze spreekt of niet, komen de huisdieren tot een graad van intelligentie
en scherpzinnigheid, zonder nog toewijding te noemen, waartoe dieren, die door hun
meesters niet toegesproken worden, nooit geraken. Sommige honden gaan door voor
stompzinnig en dat komt omdat men nooit met ze spreekt. Ik heb een hazewindhondje
gehad dat, ten gevolge van gulzigheid, aan maagkwalen leed. Ik had hem geleerd
langzaam te eten en dat deed hij ook wanneer hij mij het woord ‘kauwen’ hoorde
zeggen. Hoe zou een kind zich ontwikkelen als men er nooit tegen spreekt?

Little Dogs at Banbury
Two little dogs sat by the fire,
Over a fender of coal dust,
When one said to the other dog:
’If Pompey won't talk, I must.’
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J. Schrijnen Henske met de hond
's Winters, als de stormwind over onze lage landen heenvaart en fluitend over de
daken en om de schoorstenen giert, dan stormt het geestenheir door het luchtruim.
Het is de Wilde Jacht, die in de volksverbeelding een zo voorname plaats inneemt.
De voorstelling is oeroud en ook niet uitsluitend Germaans. In de hymne van de
Rig-Veda vinden wij als aanvoerder de windgod Vâyu-Indra aan het hoofd van zijn
Maruts. In de Germaanse landen voerde Wodan op zijn schimmel het geestenheir
aan. In de loop der tijden hebben vele persoonlijkheden aan Wodan deze ereplaats
betwist: in Engeland koning Arthur, in Scandinavië koning Waldemar, in Sleeswijk
koning Abel. Frankrijk heeft de Germaanse voorstelling overgenomen en op Karel
de Grote en Karel v toegepast; volgens een bourgondisch gedicht uit de XVIIe eeuw
rijdt Charlemagne aan de spits van dit geestenheir, terwijl Roland het vaandel draagt.
Over geheel Duitsland is de sage van een vervloekte jager verspreid, die wegens
het schenden van de zondag, gedoemd werd, met zijn honden achter zich, door het
luchtruim te jagen tot de jongste dag. Hij draagt de naam van Hackelberg, uit hackel
bärend, ‘Mantel dragend’. Het Limburgse folklore kent deze figuur onder de benaming
van ‘Henske met de hond’; ‘Henske’ wordt ook als duivelsnaam gebezigd. In
Gelderland spreekt men plaatselijk van Berndekesjacht, en wordt als voorrijder
genoemd ‘Dirk met de beer’. Men meent te onderscheiden het gekrijs van vogels en
verwijderd hondegeblaf. Wanneer op een hoeve ‘d'n bovenste neendure’ 's avonds
openblijft, vliegt de wilde jacht wel eens daarbinnen om te rusten.
Het volksgeloof kent ook spookdieren. De ziel kan in diervorm het lichaam verlaten,
in diervorm kan zij ook terugkeren of blijven voortleven. Zielen, die in diervorm
rondspoken, kiezen daartoe bij voorkeur de gedaante van katten, hazen, wolven,
honden en paarden, storm- of onweersdieren. Vandaar dat katten, hazen enzovoort,
die over de weg lopen, ongeluk betekenen; het is niet het dier, dat de mens ontmoet,
maar de ziel van een gestorvene. Vooral in de vroege morgen is zulke ontmoeting
van belang; ‘het eerste gemoet,’ zegt men te Brugge. Zo komt het dat dieren de
toekomst kunnen voorspellen, en hierdoor ver-
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klaart men de betekenis van het blaffen van honden, het hinniken van paarden, het
krassen van raven en uilen.

Honden des heren
De biograaf van Sint-Dominicus verhaalt dat de moeder van de heilige voor zijn
geboorte een droomgezicht had van een hond die, met een fakkel in de bek, de wereld
verlichtte.
Wegens de woordspeling-Domini Canes-werden de predikheren soms voorgesteld
als honden die de kudde der goede christenen bewaakten.
Aan de rechter zijwand van de Capella degli Spagnuoli, in de Santa Maria Novella
in Florence, is een muurschildering, waarop de ketters als wolven zijn afgebeeld,
voortgejaagd door een pak jachthonden, zwart en wit, zoals de kleding van de
dominicanen.

La Fontaine Le chien qui lâcha sa proie l'ombre
Chacun se trompe ici-bas.
On voit courir après 1'ombre
Tant de fous qu' on n'en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au chien dont parle Esope il faut les renvoyer.
Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée,
La quitta pour l'image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d'un coup agitée;
A toute peine il regagna les bords,
Et n'eut ni 1'ombre ni le corps.

De werklustige wever
In een gehucht van Devonshire woonde eens een uiterst bekwame wever, een man
die toen hij al zeer oud was niet wilde ophouden met werken. Na een voorspoedig
leven stierf hij en hij werd begraven. Maar de volgende morgen zagen zijn zoons
hem weer
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aan de weefstoel zitten, even vlijtig als altijd. Zij gingen de predikant roepen, die
dadelijk meekwam, en beneden aan de trap staande het geluid van de spoel hoorde.
‘Knowles,’ riep hij, ‘kom beneden, het is hier geen plaats meer voor je.’ - ‘Jawel,
dadelijk,’ antwoordde de wever, ‘zodra ik dit af heb.’ ‘Neen, man,’ riep de predikant
weer, ‘je hebt meer dan genoeg gewerkt, kom dadelijk beneden.’
En toen die geest beneden kwam wierp de predikant hem een handvol aarde van
het kerhof in het gezicht en zij zagen hem opeens veranderen in een zwarte hond.
‘Kom mee,’ zei de predikant, en de hond volgde hem naar het bos. Het was daar of
alle bomen samendrongen, zo erg was de wind. De predikant nam een notedop met
een gaatje erin en bracht de hond naar een poel. ‘Als je toch werken moet,’ zei hij,
‘neem dan deze notedop, en zodra je daarmee die poel hebt leeggeschept mag je
rusten, niet eerder.’
's Middags en ook te middernacht kan men daar nog altijd die hond aan het werk
zien.

Charles Silvestre De herdershond
Waar ook, zover de herinnering reikte in de afstand der tijden, een kudde graasde,
daar waakte een herdershond. In de wouden had het gehuil van zijn wildheid
geklonken, de kreet van zijn nood, maar één enkele honger is hem gebleven, hij
hongert naar vriendschap en dienst. Het wordt door sommigen slaafsheid geacht.
Als men de goedheid, het vergeten van krenking, de toewijding tot de dood, de
verknochtheid die liefde is met haar vreugden en smarten, slaafsheid wil noemen,
dan, zeker, is hij een grote slaaf. Eerder dan de lederen band draagt hij aan de hals
de trouw, de hemelse halsband.
Of hij rondspringt of nedergestrekt ligt, al zijn bewegingen van de punten der oren
tot het tipje van de staart, tonen droefheden, vreugden en vrezen. Hij luistert, het
minste teken neemt hij waar. Door de talloze wegen der wereld wijzen de schreden
van zijn meester hem de enige weg. Overal zal hij hem volgen, met hem ook de aarde
verlaten.
Een legende vertelt van de volle zomermaan, waar een land-
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man een bos doorntakken draagt, gevolgd door het symbool van de onkreukbare
vriendschap.
Geen hofstede zonder herdershond. Men ziet hem als genoot op de velden, bij het
werk op de akkers, men ziet hem zijn taak vervullen als wachter aan de poort. Van
het oude ras van Brie (de briard) hebben zij het brede voorhoofd, de rechte oren,
wijd geplaatst, de spitse snuit, de ogen als helder bronwater, waaruit het wakkere
verstand glanst.
De meeste dragen een dichtbehaarde staart met grote pluim, maar hun vacht kan
wit zijn of grijs, leikleurig of geel, soms schitterend zwart. In het dorp kent men ze
zoals men de herders kent, bij hun namen, van vader of grootvader geërfd: Faraud,
Bas-Rouge, Finette en Champagne, Caporal en Compagnon, Capitaine en Fleurette,
Papillon en Charmante.
Daar zij met landelijke matigheid gevoed worden hebben zij van de zwaarlijvigheid
geen last. Er zijn er zo mager dat het schijnt of de wind ze belet recht te lopen.
Driemaal daags wordt hun het bakje soep bereid en als de bazin aardig is doet ze er
nog een korst brood bij. Maar 's zondags kraken ze kippepootjes of knabbelen
eindeloos op de kluif uit de pot-au-feu.
De liefkozingen, die de stadsmensen hun welgestelde broeders geven, zijn hun
onbekend, de dorpelingen houden van hen zonder hen te prijzen voor hun dienst.
Hun nachtverblijf is een bodemloos vat of de stal, bij de adem van het vee. 's Nachts,
nadat de kudde veilig is opgeborgen, waken zij over de slaap van de landwerkers.
Wanneer een zwerver langs de weg komt verheffen zij hun blaf, dat van hoeve tot
hoeve overgenomen wordt. Zij antwoorden elkaar en waarschuwen voor schaduwen.
Het minste gerucht in de nacht, het strijken van een vleermuis langs een muur, verwekt
geblaf hier en ginds.
Sommige herdershonden hebben een sterk geheugen. Ik herinner mij een mooie
zwarte hond, een uitstekende waker, moedig en zacht van aard, die voor de schuur
placht te slapen, de kop op de samengelegde poten, onbewegelijk, alleen soms
happend naar een vlieg. Hij koesterde zich heerlijk in de zonneschijn, men zag
nauwelijks zijn ademhaling. De mensen gingen af en aan bij hun werk, de kippen
krabden op de mesthoop, een paar katten liepen elkaar na, en hij scheen niets te
merken. Maar wanneer de klok voor een begrafenis begon te luiden sprong hij op of
hij gestoken
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was, rende weg en hief een lang aangehouden, doordringend gehuil aan. Men weet
wat dit somber geluid in het bijgeloof betekent. De boeren trachtten wel hem te
pakken of hem, door met stenen te gooien, tot zwijgen te brengen, maar dan vluchtte
hij en ging ergens anders met huilen voort. Weinig mensen wisten dat hij, toen hij
twee jaar oud was, na de dood van zijn eerste meester, op de hoeve was gekomen.
Toen, tot het kerkhof meelopend, had hij ook zo gehuild bij het luiden van de klok.
Bij ons op het platteland wordt er nooit aan het leven van een oude hond een eind
gemaakt, dat zou iedereen onfatsoenlijk vinden. Ik heb oude herdershonden gekend
met grijze haren op de magere ribben en doffe ogen, die, bij het krieken van de dag
nog opstonden, aarzelend toekeken naar de schapen die uit de stal kwamen en ten
slotte nog langzaam volgden. Na een kleine afstand bleven zij dan staan, kijkend
naar de herder, alsof zij zeggen wilden: Je ziet het, ik kan niet meer. - Het groene
gras geeft hun geen vreugde meer, het zijn schaduwen van honden en de zon is voor
hen een schim.

Rudyard Kipling The Power of the Dog
There is sorrow enough in the natural way
From men and women to fill our day;
But when we are certain of sorrow in store,
Why do we always arrange for more?
Brothers and sisters, I bid you beware
Of giving your heart to a dog to tear.
Buy a pup and your money wil buy
Love unflinching that cannot lie Perfect passion and worship fed
By a kick in the ribs or a pat on the head.
Nevertheless it is hardly fair
To risk your heart for a dog to tear.
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When the fourteen years which Nature permits
Are closing in asthma, or tumour, or fits,
And the vet's unspoken prescription runs
To lethal chambers or loaded guns,
Then you will find - it's your own affair,
But... you've given your heart to a dog to tear.
When the body that lived at your single will,
With its whimper of welcome is stilled (how still!),
When the spirit that answered your every mood
Is gone - wherever it goes - for good,
You will discover how much you care,
And will give your heart to a dog to tear!
We've sorrow enough in the natural way,
When it comes to burying Christian clay.
Our loves are not given, but only lent,
At compound interest of cent per cent.
Though it is not always the case, I believe,
That the longer we've kept 'em, the more do we grieve:
For, when debts are payable, right or wrong,
A short-time loan is as bad as a long So why in Heaven (before we are there!)
Should we give our hearts to a dog to tear?

Jack London Pit-Tah, de wolfhond
Pit-Tah was een geweldig dier, ruim anderhalve meter lang van kop tot staartinplanting
en driekwart meter hoog van de schouder gemeten, zwaarder dan een gewone wolf,
want van zijn moeder, die een hond was, had hij de bredere schouders en borst, en
hij woog dan ook meer dan zeventig pond aan beenderen en spieren. Zijn baas, Smith,
een man die in Klondyke in de loop naar goud fortuin zocht, hield hem in een kooi
wegens zijn onhandelbaarheid en verdiende geld door hem met andere honden te
laten vechten.
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De deur van de kooi ging open. Pit-Tah, die heen en weer liep, bleef staan. Er werd
een hond binnengeduwd, groter dan hij ooit gezien had, een mastiff, en de deur ging
weer dicht. Ineens had Pit-Tah hem te pakken en scheurde hem een lap van de wang.
De mastiff bromde zwaar, schudde zijn kop en vloog op hem af, maar Pit-Tah was
vlug, sprong en week, telkens terzijde bijtend, bukkend en kerend. De mannen voor
de kooi schreeuwden en klapten en hitsten ze op. Maar de mastiff, zwaar en traag,
had geen kans, en toen hij hard was toegetakeld haalden ze hem weer uit de kooi.
Op een dag werden de een na de ander drie honden op hem losgelaten. Eens een
pasgevangen wolf. En weer op een dag twee honden tegelijk, dat was zijn zwaarste
gevecht en hij bloedde over het hele lichaam, maar zoals altijd won hij ook nu.
Smith was een duivel, maar Pit-Tah ook en die twee stonden altijd woedend
tegenover elkaar. Als hij zijn baas maar zag gingen de haren overeind en hoe Smith
hem ook met de knuppel beukte, hij bleef grommen, gereed hem aan te vallen. Hij
werd vertoond als de Vechtende Wolf en de goudzoekers betaalden vijftig cent aan
stofgoud om hem te zien vechten. Hij werd in een gedurige toestand van woestheid
gehouden met sarren, ophitsen, steken met een stok, men slaagde erin van een halfwild
dier een dol te maken. Pit-Tah werd dan ook beschouwd als de grootste vechtersbaas,
die alle honden aankon. Ten eerste bezat hij buitengewone taaiheid, waardoor hij
zich steeds op de poten kon houden en zich nooit liet omgooien en bij de keel grijpen.
Dan kon geen hond zijn vlugheid evenaren, een groot voordeel boven zijn
tegenstanders. Dan was er de onverwachtheid van zijn aanval, want Pit-Tah pakte
dadelijk aan en de gewone hond lag al terwijl hij nog bromde en de tanden liet zien.
Bovendien had hij de ervaring, want hij had zijn leven lang moeten vechten, tegen
mensen en honden. Eindelijk waren er geen honden meer voor de vertoning en Pit-Tah
werd alleen maar te kijk gesteld.
Maar op een dag kwam er een zekere Tim Keenan met een kleine hond, de eerste
buldog die men in Klondyke gezien had. Smith deed de ketting van zijn halsband af
en ging achteruit. Voor het eerst viel Pit-Tah niet dadelijk aan, bleef staan, de oren
vooruit gespitst, kijkend naar dat vreemde dier, een korte dikkerd.
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Keenan duwde zijn hond naar voren en zei: Aanpakken. De buldog liep op zijn gemak
naar het midden van de kring, bleef staan en keek eens met goedige ogen naar Pit-Tah.
De omstanders schreeuwden om hem aan te zetten, maar Cherokee had geen zin in
vechten, hij keek naar ze om en kwispelde langzaam. Hij was niet bang, alleen maar
traag en hij begreep ook niet dat hij met die hond daar moest vechten. Keenan kwam
dus weer in de kring, aaide hem een beetje tegen het haar op, hetgeen Cherokee
scheen te prikkelen, want nu gromde hij even, hoewel zacht. Dat gegrom maakte
Pit-Tah kwaad, zijn haar stond ineens overeind op nek en schouders. Toen Cherokee
nog een duwtje kreeg van zijn baas begon hij te lopen, maar hij stond weer stil want
hij had al een beet gehad en Pit-Tah was weer weggesprongen. Hij bloedde aan een
oor, maar hij gaf geen geluid, hij bromde niet, hij keerde zich alleen om en liep op
Pit-Tah af, die, hem steeds ontwijkend, hem toch telkens een beet gaf. De buldog
bleef hem rustig volgen, niet langzaam, maar geregeld en zakelijk, als iemand die
wist wat hij doen wilde en het doen zou ook.
Pit-Tah zag het hem aan, dat hij niet bijten en happen wilde, niet springen of
verrassen, maar een enkel doel had, en dat bracht hem in de war, zo iets had hij met
geen hond ooit ondervonden. Cherokee had geen dikke vacht tot bescherming, een
beletsel voor scherpe tanden, alleen glad haar, waar gauw bloed door kwam, en
telkens kon Pit-Tah erin bijten, terwijl zijn tegenstander zich niet scheen te verdedigen.
Iets bijzonders aan die hond was dat hij niet schreeuwde, zoals andere honden, maar
slechts diep bromde.
Langzaam was Cherokee nu niet, hij kon zich lenig en snel wenden, maar dan was
Pit-Tah er niet meer. Soms scheen het ook of hij verbaasd was over die hond die hij
niet kon pakken, die heen en weer sprong, hier was en tegelijk daar, die hem wel
even raakte met de tanden, maar niet vasthield.
Alleen bij de keel kon Pit-Tah hem niet raken, omdat de buldog te laag bij de
grond stond en bovendien zulke brede kaken had.
Beide kanten van Cherokee's nek en kop waren nu opengescheurd en het bloed
droop eruit. Toch bleef hij kalm de ander vervolgen, hoe die ook sprong en snel
ontkwam. Een enkel maal bleef de buldog staan, met de tong ver uit de bek, keek
naar de
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mannen rondom en bewoog zijn geknakte staart heen en weer. Dan sprong Pit-Tah
op hem af en scheurde nog eens een stuk van zijn vel, en telkens schoot de stompe
kop van de buldog op, altijd naar de keel van de ander gericht.
Ofschoon hij hem nu al vele keren gebeten had, vooral aan de oren die in reepjes
hingen, was het Pit-Tah niet gelukt hem om te gooien, daarvoor stond Cherokee te
vast op de poten. Een keer kon hij hem aan de schouder bijten, maar hij stootte tegen
iets zo hard dat hij het evenwicht verloor en zelf met een smak op de zijde viel. Het
was voor het eerst van zijn leven dat hij in het gevecht op de grond kwam te liggen.
Hij sprong weer overeind en op dat ogenblik hadden Cherokee's tanden hem bij de
keel, wel te laag om gevaarlijk te bijten, maar de buldog hield vast wat hij had. De
wolfhond sprong hoog op, rukte en schudde om zich te bevrijden, maar de ander
bleef aan hem vast, meegesleurd, heen en weer gezwaaid. Cherokee deed niets dan
vasthouden, of hij van de grond getild werd of neergesmakt, niets dan vasthouden.
Pit-Tah hield op met rennen hier en daar, hij zakte uitgeput half op een zijde. Toen
liet Cherokee even los, maar alleen om snel een betere plek te grijpen tussen de
klemmende kaken, en dit herhaalde hij, steeds vooruit, steeds dichter bij de keel.
Telkens wanneer Pit-Tah schudde en worstelde hield de buldog alleen maar vast,
maar zodra de ander wachtte drong hij weer dichter naar de keel. Langzaam maar
zeker grepen zijn tanden steeds dichter bij de slagader. Het enige wat Pit-Tah nog
beschermde was de dikke haarvacht, waarvan de buldog de bek nu vol had, maar
Cherokee kauwde het stuk en drong steeds verder op. De toeschouwers stonden al
te roepen: ‘Cherokee! Cherokee!’ De buldog bewoog alleen zijn staart, maar hij het
niet los, hij had eindelijk zijn doel bereikt.
*
Dit was het gevecht tussen een bastaard en een echte hond. Men weet dat er maar
één hond is, die, hoewel geen vechter, als hij eenmaal vechten moet, ook tot het einde
vecht, de buldog.
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Eduard VII en Caesar
Eduard VII, koning van Engeland, was behalve een verstandig vorst een beminnelijk
hondenman, trouwens de hondeneiging zat in de familie. De laatste vriend van zijn
oude dag was een terriër, Caesar, volgens veler getuigenis een onaangenaam, verwend
dier. Daar kon Mr. Asquith van meepraten, want toen hij minister was werd hij eens
in Buckingham Palace ontboden om over staatszaken te spreken. De koning, over
papieren gebogen, verzocht hem te gaan zitten, maar Asquith keek niet naar de stoel,
ging zitten en sprong dadelijk op, naar men zegt met een lelijk woord op de lippen
en een gebaar naar zijn broek. De scherpe tanden van Caesar, die daar neus aan staart
lag te slapen, waren ergens diep in hem gedrongen. Natuurlijk bood de koning
verontschuldiging aan en berispte hij de ongemanierde hond, die gehoorzaam ging
liggen en zijn slaap vervolgde.
Toen de koning op zijn laatste ziekbed lag waren er voortdurend lijfartsen in de
kamer aanwezig en ook Caesar liep daar rond, onrustig, slechtgeluimd, brommend.
De artsen meenden dat de hond verwijderd moest worden, maar de koning, die dit
hoorde, zeide: Neen, Caesar blijft, verstaan? Caesar blijft.
Later, toen koning George in Buckingham kwam wonen, moest Caesar verhuizen,
want de nieuwe koning bracht een nieuwe hond mee, met wie Caesar niet overweg
kon.

Edmond Jaloux Verantwoordelijkheid
Wij zijn geroerd door zijn trouw. Wat ons ook mag overkomen, niets kan maken dat
een hond of een kat ophoudt ons lief te hebben. Wij zijn alles voor hem. Men zegt
dat dit eigenbelang is, maar eigenbelang, in de menselijke zin van het woord, kent
hij niet. Zeker, hij krijgt zijn voedsel van ons, maar het voedsel is een deel van het
geheel van bescherming, woorden, liefkozingen, het behoort tot de sympathie die
wij hem toedragen. Hij bemint in ons de schenker, een schatrijk, grootmoedig wezen,
ongelooflijk machtig. Als het bakstenen regende, zoals het in Parijs regenen kan,
toonde mijn hazewind een slecht humeur wanneer ik hem uitnam. Thuisgekomen
bleef hij mij de hele dag negeren, niet omdat ik hem gedwongen had uit te gaan,
maar omdat hij in
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de regen had gelopen. Hij toonde dan hetzelfde wantrouwige, weerspannige gezicht
als wanneer ik hem een standje had gegeven, hetzelfde als wanneer hij ziek was.
Daar hij immers, dank zij mij, alles had wat hij wenste, lag de oorzaak van al wat
hem kwaads overkwam ook bij mij.

Axel Munthe Patiënten
Om een goede hondendokter te zijn moet men van honden houden, maar men moet
ze ook begrijpen-net als bij ons, met het verschil dat het gemakkelijker is een hond
te begrijpen dan een mens en gemakkelijker ervan te houden. Vergeet niet dat de
mentaliteit van de ene hond geheel verschilt van die van een andere. De pittigheid
bijvoorbeeld die in het bewegelijk oog van een fox-terriër fonkelt, weerspiegelt een
andere geestelijke levendigheid dan de serene wijsheid in het rustige oog van een
sintbernard of een oude herdershond. De intelligentie van de hond is spreekwoordelijk,
maar bestaat toch individueel in verschillende graden. Dat merkt men al bij heel
kleine jongen wanneer pas de ogen opengaan. Er zijn onder honden zelfs domme,
hoewel in een veel geringer percentage dan bij mensen. Het is in het algemeen
gemakkelijk een hond te begrijpen en zijn gedachten te leren lezen. De hond kan
niets verbergen, hij kan niet liegen of bedriegen, want-hij kan niet spreken. De hond
is een heilige. Hij is open en eerlijk van natuur. Wanneer soms bij een hond tekenen
van erfzonde verschijnen, van zijn wilde voorvaderen overgebleven, die in de strijd
om het bestaan op list en sluwheid moesten vertrouwen, dan zullen die tekenen van
erfzonde zeker verdwijnen zodra hij in de omgang met ons ondervindt dat wij hem
eerlijk en rechtvaardig behandelen. Indien zulke karakterfouten ook bij een goede
behandeling blijven bestaan is de hond niet normaal, dan lijdt hij aan ‘moral insanity’
en moet men hem aan een pijnloze dood helpen. De hond erkent gaarne de
meerderheid van zijn baas, zijn oordeel is hem altijd wet, maar als vele
hondenliefhebbers denken dat hij zich de slaaf van zijn baas voelt, dan vergissen zij
zich erg. Zijn onderdanigheid is vrijwillig en hij verwacht dat zijn eigen bescheiden
rechten erkend worden. Hij beschouwt zijn baas als zijn koning, ja, bijna als zijn
god, hij verwacht van zijn god gestrengheid als het nodig is, maar ook
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rechtvaardigheid. Hij weet dat deze god zijn gedachten kan lezen en dat het nutteloos
is ze te willen verbergen. Kan hij nu de gedachten van zijn god raden? Zeer zeker.
De Society of Psychical Research mag zeggen wat zij wil, gedachten overbrengen
van mens op mens is tot dusver niet bewezen, gedachten overbrengen tussen mens
en hond echter herhaaldelijk. Een hond kan de gedachten van zijn baas lezen, zijn
wisselende stemmingen meevoelen, zijn beslissingen vooruitzien. Hij weet bij instinct
wanneer hij niet gewenst is, ligt urenlang onbewegelijk terwijl zijn koning in het
werk verdiept is. Maar wanneer zijn koning treurig of bezorgd is, dan weet hij dat
zijn tijd gekomen is, dan komt hij stil bij hem en legt zijn kop op de schoot van zijn
baas.
Het is merkwaardig en roerend een hond gade te slaan wanneer zijn baas ziek is.
Gewaarschuwd door een onfeilbaar instinct vreest de hond ziekte en dood. Ook als
hij jarenlang gewoon was op zijn bed te slapen zal hij het niet graag doen zodra zijn
baas ziek is, en zelfs wanneer hij het bij uitzondering toch zou doen zal hij zijn baas
verlaten als de dood nadert en zich treurig jankend in een hoek verschuilen. Eens
heb ik de nadering van de dood gemerkt door het gedrag van een hond. Ik denk aan
een arme vrouw, een vreemde in het dorp, die langzaam wegkwijnde aan tering, zo
langzaam dat een paar buurvrouwen, die gewoon waren haar te bezoeken, er genoeg
van kregen en haar aan haar lot overlieten. Haar enig gezelschap was een straathondje
dat, als uitzondering op de zoëven genoemde regel, zijn plaats aan het voeteneinde
van haar bed nooit verliet. Een andere plaats waar hij liggen kon was er trouwens
niet, behalve de vochtige lemen vloer. Op een dag dat ik daar voorbijkwam ontmoette
ik de priester, die mij vroeg of het geen tijd was haar het heilig oliesel toe te dienen.
De vrouw zag er tamelijk gewoon uit en haar pols was niet slechter geworden, dus
antwoordde ik de priester dat het nog wel een paar weken kon duren. Juist toen wij
de kamer wilden verlaten sprong de hond met erbarmelijk gehuil van het bed, kroop
in een hoek en lag daar te janken. Enige verandering in de vrouw zag ik niet, maar
tot mijn verbazing merkte ik dat de pols haast niet te voelen was. Zij spande zich in
om iets te zeggen en toen ik het eindelijk verstond was het over de hond. Ik zei dat
ik voor hem zorgen zou, zij knikte even, de ogen sloten en de vrede kwam over het
gezicht. De onmiddellijke doodsoorzaak was klaarblijkelijk een inwendige
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bloeding. Hoe kon de hond dat weten, nog voor ik het wist?
Een zieke hond zal alles, zelfs een pijnlijke operatie verdragen als men hem vriendelijk
en zeker te verstaan geeft dat het moet.
Het is verkeerd een hond te dwingen wanneer hij niet eten wil, soms zal hij het
doen om u te gehoorzamen, ook als zijn instinct hem raadt het voedsel niet aan te
raken, het geen in vele gevallen zijn redding zou betekenen.
Misschien is het voor hondenvrienden een geruststelling te horen dat naar mijn
overtuiging de gevoeligheid voor pijn bij honden niet zo groot is als men gewoonlijk
aanneemt. Een zieke hond moet men zoveel mogelijk met rust laten. Alle dieren
willen eenzaamheid wanneer zij ziek zijn.
Het lot heeft het zo gewild dat de beminnelijkste der dieren tevens de overbrengers
zijn van de verschrikkelijkste der kwalen, de hondsdolheid. Ik was aan het Instituut
Pasteur bij het begin van de langdurige strijd tussen de wetenschap en die vreselijke
vijand, ik was ook tegenwoordig bij de overwinning, die duur gekocht werd.
Duizenden honden moesten geofferd worden en ook wel enige mensenlevens. Soms
bezocht ik de ongelukkige slachtoffers in de hokken van het instituut om met het
weinige, dat ik voor ze kon doen, hun lot te verzachten, maar soms werd het mij zo
erg dat ik een poos niet meer in het instituut kwam. Maar geen ogenblik twijfelde ik
dat hetgeen gedaan werd gedaan moest worden. Ik was getuige van vele mislukkingen.
Pasteur werd heftig aangevallen, niet alleen door onwetende en goedhartige
hondenvrienden van allerlei slag, ook door velen zijner collega's. Onverschrokken
ging hij zijn weg, ondanks alle mislukkingen, maar wie hem in die dagen kende wist
hoezeer hijzelf leed om de kwalen die hij de honden moest toebrengen. Hij was zelf
een hondenvriend en de goedhartigste mens die men zich kan voorstellen. Al het
mogelijke werd gedaan om het lijden van de proefhonden te verlichten en de opzichter
van de hokken had Pasteur zelf uitgezocht omdat hij bekend was als een groot
hondenvriend.
Deze hokken bevatten zestig met serum ingeënte honden die voor beetproeven
geregeld naar het vroeger Lycée Rollain gebracht werden, waar veertig dolle honden
waren. De behande-
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ling van al deze van dolheid kwijlende honden was zeer gevaarlijk. Pasteur zelf kende
geen vrees. Eens zag ik hem een speekselproef nemen uit de kaken van een dolle
hond. Het dier, een razende dog, lag op de tafel, vastgehouden door twee assistenten,
met lederen handschoenen aan. Met een glazen buisje tussen de lippen zoog Pasteur
het dodelijk speeksel uit de bek.
Bijna al deze laboratoriumhonden waren zwervers, door de politie in de straten
van Parijs gevangen, maar menigeen zag eruit of hij betere dagen had gekend.
Hier leefden en stierven zij in het verborgen, soldaten in de strijd van de menselijke
geest tegen ziekte en dood. In de nabijheid, op het hondenkerkhof van La Bagatelle,
lagen honderden schoot- en salonhondjes begraven, tedere handen schreven de data
van hun weelderige en onnutte levens op marmeren kruisen.

Thomas Mann Bauschan
Het is een kortharige Duitse staande hond, als men deze benaming niet al te streng,
maar met een korreltje zout wil opvatten, want een staande hond zoals het boek het
opgeeft en volgens de nauwkeurigste reglementen is Bauschan eigenlijk niet. Daarvoor
is hij misschien enigszins te klein-hij is, dit zij nadrukkelijk gezegd, beslist iets onder
de maat van een staande hond; en dan zijn zijn voorpoten niet geheel recht, eerder
iets naar buiten gebogen-hetgeen evenmin aan de ideale vorm van een zuivere teelt
voldoet. De kleine neiging tot onderkin, dat wil zeggen tot die geplooide huidzak,
die iemand zo'n waardige uitdrukking kan geven, staat hem uitstekend, maar toch
zou ook die door de genadeloze keurmeester als een gebrek gerekend worden, want
naar ik hoor moet bij de staande hond het vel de keel glad omspannen. Bauschans
kleur is heel mooi. Zijn huid is roodbruin met zwart gestroomd. Maar er is ook veel
wit in gemengd, dat aan de borst, de poten, de buik beslist overheerst. Op zijn brede
schedel evenals op de koele oorlappen is het zwart en het roodbruin een mooi
fluweelachtig sieraad en het bevalligste van zijn verschijning is het bosje of kluwentje
te achten, waartoe het witte haar zich op zijn bosrt samendraait en dat zoals een punt
op een borstharnas uitsteekt. Nochtans kan ook de enigszins willekeurige
kleurenpracht van zijn vel degenen ontoelaatbaar
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schijnen, die de regelen der kunst hoger stellen dan de persoonlijke waarden, want
de klassieke staande hond behoort zoveel mogelijk eenkleurig of met afwijkend
gekleurde vlekken gesierd te zijn, doch niet gestroomd. Tegen de indeling bij een
ras spreekt echter het sterkst een zekere hangende soort van beharing bij Bauschans
mondhoek en de onderzijde van zijn bek, die men niet zonder recht een snorrebaard
zou kunnen noemen en die bij het eerste gezicht, van verre of van nabij aan het type
van pinscher of smousje doet denken.
Evenwel, hetzij staande hond, hetzij pinscher, hoe ook, wat is Bauschan een mooi
en goed dier als hij daar stijf tegen mijn been geleund staat en met volle toewijding
naar mij opkijkt. Bovenal het oog is mooi, zacht en verstandig, zij het ook een weinig
glasachtig uitpuilend. De iris is roodbruin, van de kleur van zijn vel; toch vormt zij
eigenlijk maar een smalle ring, wegens de geweldige uitdijing van de zwart
spiegelende pupillen, en aan de andere zijde gaat haar kleur in het wit van het oog
over. De uitdrukking van zijn kop, een uitdrukking van verstandige eerzaamheid,
spreekt van de manlijkheid van zijn morele zijde, die zijn lichaamsbouw in het fysieke
eveneens vertoont: de gewelfde borstkas, onder welker glad aanpassende huid de
ribben zich sterk tekenen, de ingetrokken heupen, de pezig geaderde poten, de
welgevormde voeten-dit alles spreekt van wakkerheid en viriele deugd, het spreekt
van boers jagersbloed, jazeker, de jager heerst nog machtig in Bauschans gestalte,
hij is, als men mij vraagt, een echte staande hond, hoewel hij gewis zijn bestaan niet
dankt aan een getuigschrift van voorname inteelt.

Thomas Mann Ontmoetingen
Wonderlijke ziel! Zo nabij bevriend en toch zo ver, zo afwijkend op zekere punten,
dat ons woord niet in staat is haar logica recht te doen. Welke gesteldheid bijvoorbeeld
is er in de verschrikkelijke, voor belanghebbende toeschouwers spannende
omstandigheden waaronder de ontmoeting van honden plaatsheeft, de kennismaking
of alleen maar het van elkaar kennis nemen? Mijn wandelingen met Bauschan maakten
mij ettelijke malen getuige van zulke ontmoetingen, laat ik liever zeggen, zij dwongen
mij daarvan ongeruste getuige te zijn. En ieder keer
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werd, zolang het toneel duurde, zijn anders bekend gedrag mij onbegrijpelijk, het
was mij onmogelijk de gemoedsbewegingen, de wetten en zeden, waarop zulk gedrag
berust, te doorgronden. Inderdaad, de ontmoeting van twee elkaar onbekende honden
behoort tot de pijnlijkste, spannendste en fataalste van alle denkbare gebeurtenissen.
Er is daar een verbondenheid, waarvoor geen beter woord bestaat. Zij komen elkaar
niet voorbij, er is een vreselijke verlegenheid.
Ik spreek niet eens van het geval dat een der twee op zijn erf is opgesloten achter
schutting of hek, ook dan is het niet te begrijpen wat er in hen omgaat, maar de zaak
is betrekkelijk minder netelig. Uit onafzienbare verte worden zij elkander gewaar en
plotseling komt Bauschan als om bescherming te zoeken in mijn nabijheid terwijl
hij een zacht gejank laat horen dat van een onuitsprekelijke zielepijn getuigt, en
tegelijkertijd de andere, de opgeslotene, een woedend geblaf aanheft, dat aan kranige
waakzaamheid moet doen geloven en toch nu en dan overslaat in tonen gelijkend op
die van Bauschan, dat is in een smachtend huilerig gejank. Wij naderen de plek, wij
komen dichterbij. De vreemde hond heeft ons achter het hek opgewacht, hij staat
daar te schelden en over zijn onmacht te klagen, springt wild tegen het hek op en
doet alsof hij Bauschan vast en zeker zou verscheuren als hij hem te pakken kon
krijgen. Niettemin gaat Bauschan, hoewel hij naast mij kan blijven en voorbijlopen,
naar het hek toe. Hij moet, hij zou het ook tegen mijn bevel doen, ervandaan blijven
zou innerlijke wetten verloochenen, dieper gegrondvest dan mijn verbod. Dus gaat
hij ernaartoe en verricht er voor alles, met een nederige en aandachtige uitdrukking,
die offerdaad welke, zoals hij heel goed weet, altijd een zekere kalmerende en
verzoenende uitwerking heeft op de ander, als die tenminste op een andere plek
hetzelfde doet, zij het ook schimpend en morrend. Dan beginnen zij beide een wilde
jacht langs het hek, de een aan deze zijde, de ander aan gene zijde, stom en steeds
dicht naast elkaar. Aan het eind van het erf maken zij tegelijk rechtsomkeert en rennen
weer terug, keren nogmaals om en rennen weer. Plotseling echter, in het midden,
blijven zij stokstil staan, recht tegenover elkaar en met de neuzen door het hek. Zo
staan zij een poos om dan hun zonderlinge en vruchteloze wedloop, schouder aan
schouder, aan beide zijden van het hek te hervatten. Maar ten slotte maakt de mijne
gebruik van zijn vrijheid en ver-
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wijdert zich. Dat is voor de opgeslotene een vreselijk ogenblik. Dat kan hij niet
uitstaan, hij ziet er een ongehoorde vernedering in dat de andere er eenvoudig vandoor
gaat, hij tiert en raast, hij springt als dol van woede, rent alleen zijn erf op en af,
dreigt over het hek te springen om de trouweloze te wurgen en zendt hem de
gemeenste scheldwoorden na. Bauschan hoort dit alles en is er zeer van onder de
indruk, maar hij kijkt niet om en draaft zachtjes verder, terwijl achter ons het gruwelijk
gevloek allengs overgaat in zacht gejank en ten slotte verstomt.
Zo speelt het geval zich maar terloops af wanneer een der twee zich in verzekerde
bewaring bevindt. De narigheid stijgt echter ten top wanneer de ontmoeting plaatsvindt
onder gelijke omstandigheden en beide op vrije voeten zijn-het is onaangenaam dat
te beschrijven. Bauschan, die zopas nog zorgeloos rondsprong, komt bij me, dringt
zich op in mijn nabijheid, met dat uit de diepste ziel komende gekreun, waarvan men
niet kan zeggen welke gemoedsbeweging het uitdrukt, dat ik evenwel terstond herken,
zodat ik weet dat er een vreemde hond in aantocht is. Ik moet goed uitkijken: het is
waar, daar komt hij aan, en van verre al ziet men aan zijn aarzelende manieren dat
ook hij de andere heeft bespeurd. Mijn eigen moeilijkheid is haast niet minder dan
de hunne, het geval is mij hoogst ongewenst. ‘Ga weg,’ zeg ik tegen Bauschan,
‘waarom sta je aan mijn been? Kunnen jullie het niet uitmaken op enige afstand?’
En ik tracht hem met de stok van me weg te jagen, want, als het tot bijten komt,
hetgeen lang niet onmogelijk is, of ik daar nu de reden van inzie of niet, dan gebeurt
het aan mijn voeten en ik heb er de naarste opwinding van. ‘Ga weg,’ zeg ik zachtjes.
Maar Bauschan gaat niet weg, hij houdt zich vast tegen me aangedrukt, alleen gaat
hij op een ogenblik even naar een boom om het offer te brengen, terwijl de vreemde
daarachter hetzelfde doet. Nu is men elkander tot twintig schreden genaderd, de
spanning is vreselijk. De vreemde heeft zich op de buik gelegd, ineengedoken als
een tijgerkat, met de kop vooruit, en in deze struikroverspositie wacht hij Bauschans
nadering af, klaarblijkelijk om hem op een gegeven ogenblik naar de keel te vliegen.
Dit gebeurt echter niet en Bauschan schijnt het ook niet te verwachten; hoe dit zij,
hij gaat, al is het dan aarzelend en met zwaar gemoed, recht op de loerende toe, hij
zou en moest het ook doen als ik mij nu van hem losmaakte of een zijpad insloeg en
hun daarmee alle moeilijkheden alleen
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overliet. Hoe drukkend de ontmoeting hem ook is, ontkomen is niet mogelijk. Hij
gaat in een betovering, hij is aan de ander gebonden, zij zijn beide op een
geheimzinnige wijze aan elkaar gebonden en kunnen dat niet logenstraffen. Wij zijn
nu tot twee schreden genaderd.
Daar staat de andere rustig op alsof hij zich nooit de houding van een tijger had
gegeven, en staat er net zo als Bauschan. Ellendig en diep verlegen met hun houding
blijven ze staan en komen elkaar niet voorbij. Ze zouden wel willen, ze wenden de
koppen af, ze kijken donker en steels terzijde, er schijnt een onderling
schuldbewustzijn op ze te liggen. Zo schuiven en sluipen zij in spanning naar en
naast elkaar toe, zij aan zij, en besnuffelen elkaar. Hierbij beginnen ze wel te brommen
en ik noem Bauschan bij de naam en waarschuw hem, want dit is het ogenblik waarop
beslist wordt of het tot bijten komt of dat ik van die opwinding verschoond blijf.
Daar heb je het bijten al, men weet niet hoe en nog minder waarom, eensklaps zijn
ze allebei nog maar een kluwen van razend gewoel, waaruit de afschuwelijkste
keelgeluiden van verscheurende beesten komen. Dan moet ik er met de stok op los
slaan om een ongeluk te voorkomen, of ik moet trachten Bauschan bij nekvel of
halsband te pakken om hem hoog in de lucht te tillen, terwijl de andere hardnekkig
aan hem blijft vasthangen, en wat er nog meer voor schrik is die ik voor de rest van
de wandeling in de leden voel. Het kan echter ook gebeuren dat alles met een sisser
afloopt. Maar moeilijk blijft het in ieder geval van de plek weg te komen. Ook als
het niet tot bijten komt hangen zij door een innerlijke band aan elkaar samen. Reeds
schijnen zij elkaar voorbij te zijn, ze dralen niet meer zij aan zij, maar staan al ieder
in zijn richting, de een hierheen, de ander daarheen, ze zien elkaar niet, ze keren ook
haast de koppen niet om, alleen kijken ze schuin achter zich. Maar hoewel er al ruimte
tussen hen is houdt die sterke, akelige band ze nog vast en niemand weet of het
ogenblik van bevrijding gekomen is. Allebei zouden ze wel weg willen, maar uit een
soort van gewetensvrees durft geen van beide zich los te maken. Tot eindelijk,
eindelijk de ban is gebroken en Bauschan wegspringt, verlicht van hart, alsof hij het
leven opnieuw heeft gekregen.
Ik spreek van deze dingen om aan te duiden hoe wildvreemd en zonderling het
wezen van zo'n innige vriend zich mij soms voordoet.
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La Fontaine Le loup et le chien
Un loup n'avait que les os et la peau,
Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire loup l'êut fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille,
Et le mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le loup donc 1'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint qu'il admire.
‘Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire,
D'être aussi gras que moi,’ lui repartit le chien.
‘Quittez les bois, vous ferez bien:
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, hères et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi? Rien d'assuré; point de franche lippée:
Tout à la pointe de 1'épée.
Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.’
Le loup reprit: ‘Que me faudra-t-il faire?’
- ‘Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens
Portant bâtons et mendiants;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons:
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.’
Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du chien pelé.
‘Qu'est-ce là?’ lui dit-il. - ‘Rien.’ - ‘Qoui rien?’
- ‘Peu de chose.’
- ‘Mais encor?’ - ‘Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.’
- ‘Attaché?’ dit le loup; ‘vous ne courez donc pas
Où vous voulez?’ - ‘Pas toujours; mais qu'importe?’

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

709
‘Il importe si bien que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.’
Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

*
De samenspraak tussen de hond, die dient, en de wolf, die vrij leeft, bevat een
vraagstuk dat, in verschillende landen, in verschillende tijden, de mensen op
verschillende wijzen hebben opgevat, naar gelang van zeden en omstandigheden.
Nu eens meende men dat de vrijheidlievende wolf gelijk had, dan weer de hond met
zijn dienst en trouw. La Fontaine had er een opvatting van op zijn manier: hij gaf de
voorkeur aan het beginsel van de wolf, maar het leven dat hij leidde verdeelde hij
evenwichtig tussen bandeloosheid met ongemak en gemak met banden.

Hieronymus van Alphen Het hondjen
Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwispelstaart, hij loopt in 't rond,
En springt op mijnen schoot.
Mij geeft men vlees en brood en wijn,
En dikwijls lekkernij:
Maar kan een beest zoo dankbaar zijn,
Wat wagt men niet van mij!

Aesopus De ezel en de hond
Een ezel en een hond waren samen op reis en terwijl zij gingen vonden zij een
verzegeld pakje dat op de grond lag. De ezel raapte het op, brak het zegel en zag dat
er een geschrift in was. Het bleek dat het alles over gras en hooi ging, over alle soorten
voeder waar ezels van houden. De hond vond het vervelend daarnaar te luisteren, hij
werd zo ongeduldig dat hij uitriep: ‘Sla een paar bladzijden over, vrind, kijk eens of
er niet wat in staat over vlees en kluiven.’ De ezel keek het hele geschrift door, maar
vond daar

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

710
niets over. Toen zei de hond geërgerd: ‘Ach, gooi dat ding maar weg, wat hebben
we daar nu aan?’

Aesopus De tuinman en zijn hond
De hond van een tuinman viel in een diepe put, waaruit zijn baas met een emmer aan
een touw water placht te halen voor de planten. Toen het de baas niet lukte de hond
met die emmer eruit te krijgen, daalde hij zelf in de put af om hem te redden. Maar
de hond dacht dat hij kwam om zeker te zijn dat hij daar verdronk, daarom beet hij
hem zodra hij de hand naar hem uitstrekte, met het gevolg dat de tuinman hem aan
zijn lot overliet en weer naar boven klom, terwijl hij bij zichzelf zei: ‘Dat heb ik
ervan als ik een beest wil redden dat zich van kant wil maken.’

Dit is een ander verhaal van spookhonden
Een man in de buurt van Aylesbury had de gewoonte nogal laat zijn koeien te melken,
die graasden in een weiland op enige afstand van het dorp. Om de weg te bekorten
ging hij dwars door het land van een buurman en kroop door een opening in de heg.
Op een avond, toen hij bij die opening kwam, zag hij er een grote zwarte hond voor
zitten. Hij nam het beest goed op en merkte dat zijn ogen groter werden en begonnen
te gloeien, zodat hij twijfelde of het wel een hond was of iets duivelachtigs. In ieder
geval vond hij het raadzaam een andere weg te nemen. Weer op een avond kwam
hij samen met een vriend door dat land en toen hij die hond weer zag, besloot hij
hem te verjagen. De hond leek nu nog groter en kwaadaardiger. Maar de man wilde
zijn vriend tonen dat hij dapper was, hij zette zijn melkemmers neer en zei: Jou zwarte
duivel, we zullen eens zien wat je bent. - Met beide handen hief hij zijn juk op om
te slaan zo hard hij kon. De hond was opeens verdwenen en de man viel bezwijmd
op de grond. Hij werd naar huis gebracht, maar hij bleef verlamd en zonder spraak
zijn leven lang.
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E.D. Edwards De betoverde chow-chow
Lu Hsun vertelt:
Een zekere man bezat een hond die betoverd werd. Hij ging in de zaal zitten, sloeg
met een poot de maat op de vloer en zong een lied in huiveringwekkende tonen. Op
een morgen kon zijn baas zijn muts niet vinden, tot hij de hond zag die in de keuken
op de kachel zat met de muts op zijn kop. In die maand overviel de meester van die
hond een grote ramp.

Colette Jonge honden
Boven de jonge Deense doggen, die rollen in een vel groot genoeg aangemeten om
anderhalve hond te kleden, boven de briards (honden van Brie), die van hun eerste
jeugd in hun ogen van vuur evenveel zotheid als wijsheid hebben, verkies ik de kleine
bas-rouges van Beauce, een bezadigd ras van denkende herders, bij wie het karakter
vroeg te zien is. Hoewel helemaal gelijk geboren in het zwart en rood, met de dubbele
achterklauw en het uitstekend voorhoofdsbeen, houden zij eerder op elkaar
verstandelijk te gelijken dan menselijke tweelingen. Uit een nest van vijf, dat mijn
mooie teef mij geschonken had, moest ik er vier weggeven. Welke moest ik houden?
Na de zevende week koos ik een klein teefje, dat minder speels was dan de andere,
soms ernstig voor zich keek, bij alle geluiden de oren bewoog, zonder grommetje of
jankje de beten van broers en zusjes aanvaardde, maar al poogde een dreigende
houding aan te nemen. Toen ik het bij het ruime nekvel ophief kende het mijn hand
al en liet zich in vertrouwen hangen. Iets later ging ze rustig zitten om een standje
aan te horen, in plaats van weg te lopen. Jij bent dus mijn hondje, zei ik, en ik noem
je Belle-Aude, naar de herders van mijn landstreek.
Ik was er trots op te merken dat haar moeder dezelfde keuze als ik gedaan had en
dat een strenge liefde, een beetje verkapt, de opvoeding van Belle-Aude leidde. De
moeder kende die waarschuwingen zonder zwakheid, zelfs die tikjes met de scherpe
tanden, die het karakter en de manieren van een bas-rouge in de jeugd moeten vormen.
Haar waren de bijzondere zorgen voor de zindelijkheid toevertrouwd, dat grondig
wassen met de
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tongspons die oogleden en oren omkeert, vlooien verwijdert, het kale buikje poetst.
Maar ook had zij voor Belle-Aude een glimlach in haar gedachte en het beste plaatsje
aan haar zijde.
Bij haar moeder en mij groeide Belle-Aude op en kwam de gevaren van de jeugd
door zonder de ziekte. Zij deed haar voordeel met wat een strenge, maar oplettende
moeder haar leerde, die, zodra de wasdom bereikt was, geen wuft spel of familiariteit
meer toestond. Maar toen de moederhond plotseling stierf liet zij mij haar
dubbelgangster na, volmaakt in gelijkenis, een van die zeldzame genoten die op hun
tijd weten te zwijgen, ons werk en onze slaap eerbiedigen, klagen bij onze tranen en
de ogen sluiten bij de veranderlijke vriendschap der mensen.

Old Mother Hubbard and her Wonderful Dog
Old Mother Hubbard
Went to the cupboard
To get her poor dog a bone,
But when she came there
The cupboard was bare,
And so the poor dog had none.
She went to the baker's
To buy him some bread,
But when she came back
The poor dog was dead.
She went to the joiner's
To buy him a coffin,
But when she came back
The poor dog was laughing.
She took a clean dish
To get him some tripe,
But when she came back
He was smoking a pipe.
She went to the alehouse
To get hem some beer,
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But when she came back
The dog sat in a chair.
She went to the tavern
For white wine and red,
But when she came back
The dog stood on his head.
She went tot the hatter's
To buy him a hat,
But when she came back
He was feeding the cat.
She went tot the barber's
To buy him a wig,
But when she came back
He was dancing a jig.
She went to the fruiterer's
To buy him some fruit,
But when she came back
He was playing the flute.
She went to the tailor's
To buy him a coat,
But when she came back
He was riding a goat.
She went to the seamstress
To buy him some linen,
But when she came back
The dog was spinning.
She went to the hosier's
To buy him some hose,
But when she came back
He was dressed in his clothes.
The dame made a courtesy,
The dog made a bow,
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The dame said, ‘Your servant’
The dog said, ‘Bow, wow.’
The wonderful dog
Was Dame Hubbard's delight,
He could sing, he could dance,
He could read, he could write.
She gave him rich dainties
Whenever he fed,
And erected a monument
When he was dead.

J. en H. Cabassu Waar een hond toe dient
Een voorbijganger sprak eens een door het lot misdeelde man aan en vroeg: ‘Gij, die
zelf niet te eten hebt, hoe komt ge erbij een hond te houden? Waar dient hij u toe?’
‘Om van mij te houden,’ antwoordde de behoeftige.
Herdershonden, trouwe kuddebewakers, jachthonden, die het wild vervolgt met
al uw kracht of uw instinct beheerst ten genoege des jagers alleen, waakhonden, die
met levensgevaar de boosdoener aanvalt, sierlijke windhonden, kampioenen der
snelheid, weelderige pekineesjes, levende voorwerpen van luxe, rechtlijnige terriërs,
- moogt ge winnaars zijn in jachtwedstrijden of bekroond voor uw schoonheid, moogt
ge de trots en de lust van uw meesters zijn, hoe nederig of wuft zou uw taak ons
schijnen indien ge niet het antwoord van die arme waardig waart die van zijn mager
fikje zeide: Hij dient om van mij te houden.

De dingo
Dingo's zijn wilde, misschien verwilderde, wolfachtige honden in Australië, roodblond
van vacht. Bijna iedere inboorling houdt er een als vriend, die hij jong gevangen
heeft en als kind opgevoed. Als de vrouw toevallig een zuigeling heeft zoogt zij ook
de kleine dingo.

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

715

Aesopus De haas en de hond
Een hond joeg een haas op en draafde er een hele afstand achteraan, maar toen hij
merkte dat de haas won gaf hij het op. Een boer, die de wedstrijd had gadegeslagen,
kwam de hond op zijn terugweg tegen en hoonde hem dat hij het verloren had. ‘Zo
klein als dat beest is,’ zei hij, ‘heb je het toch niet gekregen.’ - ‘Ach,’ antwoordde
de hond, ‘je vergeet dat het heel wat anders is als je loopt om je eten te halen of om
je leven te redden.’

Aesopus De hond en de vos
Een hond, die door het bos dwaalde, werd een leeuw gewaar en daar hij belust was
op jacht liep hij hard op deze buit af. Na een poosje merkte de leeuw dat hij gevolgd
werd, hij keerde zich om en brulde. De hond bedacht zich niet, maar Het zijn staart
zien en zette het op een lopen. Een vos, die hem zag rennen met de tong uit de bek,
bespotte hem en riep: ‘Kijk, daar gaat de lafaard, die een leeuw jaagde en ervandoor
ging zodra er gebruld werd.’

Jules Supervielle Le premier chien
C'est un chien abrupt dans sa race,
C'est le premier de tous les chiens,
Première fois que dans 1'espace
Aboya ce qui n'était rien.
Il est tous les chiens à venir
Et les voudrait mener à bien,
Il est 1'angoisse qui soupire
Tout en n'étant qu' un pauvre chien.
Il cache en lui tant de miracles
Qu'il pose un peu craintif les pattes
Sur le sol qui le porte au loin,
Et si multiple qu'il en tremble,
Si fou de tout ce qu'il contient
Qu'on 1'aperÇoit sur une route
De plaine comme un chien courant,
Qu'on le retrouve saint-bernard
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Sur le versant d'une montagne,
Près des moutons chien de berger
Et près des hommes chien de garde,
Il est toujours là qui regarde
Pour ne pas être un étranger.

Jules Supervielle Le chien
Je suis un chien errant
Et je n'en sais pas plus,
Mais voilà cette voix
Qui me tombe dessus,
Une voix de poète
Qui voulut me choisir
Pour me faire un peu fête
Moi qui ne puis rien dire,
Et qui n'ai qu'un aboi
Pour un peu m'éclaircir
Les brumes et la voix.
Je ne veux pas sortir
De mon obscurité,
Je ne veux rien savoir
D'une tête habitée
Par des mots descendus
De quelque hors-venu.
Je suis un chien errant
N'en demandez pas plus.

Arthur van Schendel Huon of over de hond
Er bestaan omtrent de oorsprong van de hond verscheidene veronderstellingen en de
redelijkste is deze, dat in een tijd, toen ook de mens zijn vorm nog niet had, twee
diersoorten, boven andere met verstand begaafd, zich hierdoor zodanig konden
ontwikkelen dat zij overal op aarde gemakkelijk alle andere overtroffen; de ene
groeide tot het geslacht van de mens, de andere tot dat van de hond. Tussen deze
beide kon geen wedijver zijn, omdat de ene gedreven werd door de drang om lief te
hebben, de andere
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door de wil om te heersen. En zo stelde de hond, ofschoon waarlijk niet de mindere,
zich tevreden een dier te blijven, terwijl de mens een meester werd. Volgens deze
leer, door dierkundigen bedacht, zou de hond verwant zijn aan de wolf, de hyena,
de jakhals en de vos. Het is merkwaardig dat hij, die overigens geen enkel kwaad
gevoel heeft, juist deze dieren haat, en meer nog dan de kat.
Een Iraanse mythe geeft een schoner verhaal van de wijze waarop de hond ter
wereld kwam. Toen de eerste mens geschapen was, heet het in Zend-Avesta, zag de
god der goedheid Ahuramazda dat hij te zwak en te onnozel was om de boze te
weerstaan en in grote genadigheid vergunde hij zijn trouwste vriend en strijdmakker
Ardjah op aarde neder te dalen.
De mens, zelf nog een wilde, vrezend voor het gedierte dat uit de woestenijen op
hem loerde, kende zijn beschermer niet en verjoeg hem. Lange tijd woonde Ardjah
onder de roofdieren bij wie hij vele goudharige kinderen kreeg. Op een dag dat de
mens hongerde en uitging om te jagen, al wat hem dierbaar was onbehoed latende,
kwam de vriend des gods met voedsel en stond voor de tent op wacht. En toen de
mens, door de boze verslagen en hongerig als tevoren terugkeerde, vond hij in de
woning de vrouwen bezig met de spijs. Nadat hij gegeten had bond hij Ardjah en
nam hem tot knecht. En toen Ahuramazda dit zag sprak hij: Thans behoede hem het
verstand van de hond.
Een ieder voelt dat er waarheid is in dit verhaal. De wilde honden van Kurdistan,
afstammelingen wellicht van die godenhond, heten adjang; zij zijn roestig en ros van
vacht en wanneer zij aan het einde van de dag op een heuvelkam verschijnen om
naar onzichtbare machten te schreeuwen, ziet het volk dat daar woont hierin een
gunstig teken voor de komende dag. Zij blinken gelijk een wachtvuur in de duisternis
en daarom geven geleerden hun de naam Canis rutilans. Wie gehoord heeft hoe zij,
des nachts in drommen zwervend om de hutten aan de grens der wildernis, razen en
tieren wanneer in de verte de jakhals in zijn wanhoop huilt, weet dat zij ook in de
wilde staat de mens beschermen. Herder en kameeldrijver slapen bij hun schelle
woede, want geen roofdier komt nabij.
De Indiër heeft voor deze hond dezelfde naam als voor de ellendigste zijner
broeders, paria. Hij is zo mager als een dier maar zijn kan, dat door andere dieren
geschuwd en gevreesd
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wordt en door de mens veracht, en men ziet er ook zelden een die niet mismaakt is
of verminkt. In zijn ogen brandt een gloed, soms rood, soms blauw, en hij kijkt of
hij bijna blind is. Hij heeft geen blijdschap te uiten, hij kwispelt niet, gelijk de
huishond, met de staart. Maar als een mens vriendelijk de hand voor zijn neus houdt,
siddert hij van vreugde; als hij hem toespreekt en weldoet heeft iedere vijand zijn
macht verloren.
De tamme hond werd al vroeg, evenals de huisgod, de verwant, de slaaf, als lid
van het gezin beschouwd: Canis familiaris. En dit is hij gebleven. In menig huis dat
geen penaten meer heeft, geen vader, geen zoon, is hij de enige die niet gaat.
Verschillend is het doel waarvoor hij gebruikt wordt en men ziet hem ook in zo
talrijke verscheidenheden dat men nauwelijks geloven kan dat zij alle tot hetzelfde
geslacht behoren. Buldog en hazewind, sint-bernhard en dashond schijnen niets met
elkander gemeen te hebben. Hoezeer zelfs verschillen jachthonden onderling: de
brak heeft kracht om herten en zwijnen aan te vallen, de foxhound doorzicht om de
listen van de vos te overtreffen, de beagle snelheid om de haas te achterhalen, de
dashond volharding om het konijn uit te graven. Evenzo de waakhonden: de mastiff
is zo stoer gebouwd dat hij alleen een hoeve tegen een bende dieven kan beschermen,
de Hollandse kees heeft van alle honden de lichtste slaap en de inbreker kan zo
voorzichtig niet sluipen of hij voelt onverwachts de scherpe tanden van die
schippersmaat. Stelt men kees en mastiff naast elkander, dan zal niemand vermoeden
dat zij elkander evenaren in het beschermen van hof en have. Bij de herdershonden,
ook zij tot het gezin van de landman behorende, doet de Duitse zijn werk met een
vinnige beet, de Engelse door rustig langs hen lopende de schapen de richting te
wijzen.
Hoe velerlei gedaanten en geaardheden ziet men dan onder de honden die tot
gezelschap, genoegen of vertroosting gehouden worden, van de kleinste dwerg tot
de grootste reus, van de voorname degelijke buldog tot de vrijmoedige schelmse fik.
Voor gezelschap is iedere hond te gebruiken, de jager zowel als de wachter. Een
bejaarde dame kan gerust met een terriër of een dashond wandelen, hoewel beide
soms een neiging hebben om te hard aan het koord te trekken, de dashond eigenzinnig
bovendien moeilijk mee te krijgen wanneer zijn neus iets te ruiken vindt. Een Deense
dog of een collie, begaafd voor andere bezig-
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heid dan vermaken, kan men met een kind uit spelen zenden.
Op andere wijze wordt de hond als makker bij de broodwinning gebruikt wanneer
hij tot clown of acrobaat is opgeleid. Daar deze beroepen tegenwoordig minder in
zwang zijn dan vroeger, ziet men ook de poedel minder, die daarvoor bijzonder
bekwaamheid heeft. Wie kent nog de caniche chocolat of de witte koningspoedel?
Zij waren van de achttiende en de negentiende eeuw; wie heden met een poedel loopt
is een oude markies, een blinde of een bedelaar die betere dagen in de circus beleefde.
De mode heeft menig honderas kwaad gedaan, het werd te veel gekweekt toen
men er geld voor bood, tot een gril het verstiet, de teelt niet meer loonde en bijgevolg
het ras ontaardde en onderging. Waar ziet men nog de brave mops- of puckhond met
zijn ringstaart, die op de schoot onzer tantes placht te snorken? En is een der edelste
honden, de newfoundlander, wiens beeltenis men in vele huiskamers van een eeuw
geleden aan de muur zag - hoe hij een kind uit de golven redde - niet een zeldzaamheid
geworden? En het sieraad der salons van de tijd der pruiken tot die der rokjassen,
het sidderend Italiaanse windhondje met zijn weemoedige oogjes? Toen er nog
reizigers te voet over de Alpen gingen deed de sint-bernhard, met bel, spijs en drank
aan zijn halsband, het werk van de barmhartige broeder; nu de toerist hem niet nodig
heeft bestaat hij niet meer, misschien woont er nog een enkele op een ouderwetse
buitenplaats. Een van zulke honden te houden konden toenmaals weinigen zich
veroorloven; in onze tijd, nu bijna een ieder zijn recht op een hond kan doen gelden,
kweekt men rassen die weinig zorg vereisen.
Een taak, die de hond thans eveneens zelden verricht, is de arbeid voor behoeftigen
en gebrekkigen, als geleider van de blindeman, als trekdier voor de marskramer of
de ongelukkige die zijn benen mist. De hond voor een melkkar te spannen, beladen
bovendien met de ferme boerenzoon, is een misbruik dat nog slechts in de afgelegen
dorpen voorkomt. Om van al zijn nut te gewagen nog dit ongeloofwaardig feit, dat
hij ook gegeten wordt, in Europa alleen door de allerarmsten, in Afrika door de
lekkerbek.
Hoevele rassen van de tamme hond er bestaan is niet te zeggen, omdat er zijn die
deze keurmeester niet en gene wel erkent. Een der vroegste kynografen, Johannes
Caius, Doctor of Physic in
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the University of Cambridge, telt in zijn verhandeling Of English Dogs, gedrukt
omtrent het jaar 1550, alleen in Engeland zevenentwintig verscheidenheden,
waaronder hij slechts één een uitheemse acht, de spaniel, die hij Hispaniolus noemt,
ten onrechte, want deze hond moet met de Angevins uit Frankrijk gekomen zijn: hij
behoort tot het sterk geslacht der bassets uit de Landes herkomstig. Sommige soorten
door Caius genoemd zijn niet herkenbaar, wellicht bestaan zij niet meer, wellicht
ook zijn zij ondeugdelijk beschreven; wie weet welke jachthond hij bedoelt met
Canis vertagus, the tumbler? Welke met Canis furax, the thievish dog? dit kan geen
welgeboren hond zijn, want die is niet vraatzuchtig of diefachtig. Van de schoothond,
Canis delicatus, noemt hij er slechts een, de maltezer, en men verwondert zich te
venemen dat de poedel reeds in de zestiende eeuw een dwerg-verwant had. Onder
de waakhonden wordt een Canis lunaris, the mooner, vermeld; wie kan dit zijn? Het
is bekend dat er wanneer de maan de nacht verlicht meer gebeurt dan een mens ziet,
maar de hond, wiens oog zwakker is, bespeurt het en blijft soms de ganse nacht;
natuurlijk de kleine meer dan de grote, de verwende meer dan de verlatene. Het geldt
ook voor de hond: hoe edeler, hoe groter, hoe eenzamer, zo minder gerucht, vooral
wanneer te zien is hetgeen voor het gemene oog verborgen blijft.
Van de soort der kunstenmakers noemt Caius dan de saltator of Tympanista, the
dancer, toenmaals dus een erkend ras.
Van oudsher beschouwde men de hond als ten dele edel van aard en afkomst, ten
dele onrein en verachtelijk. De Germanen achtten hem te laag om de goden ten offer
geslacht te worden en nochtans schreven zij hem de gave toe een god te herkennen
eer de mens dit kon. Ook voor het ontuig uit de hel, geesten, spoken, reuzen,
waarschuwde hij, niemand dan hij kon ze onderscheiden, In deze opvatting vindt
men de paria terug, meer dan het dier, minder dan de mens. Het afval werd hem
toegeworpen, behalve van rituele spijs, hetgeen nog blijkt uit een oud bijgeloof, dat
het niet goed is de hond de beenderen van het paaslam te geven, Odin zelf hield een
hond, Wille genaamd, die ook toen de christenen hem overwonnen hadden hem trouw
bleef volgen op zijn zwerftochten door de hemel. Later nog, toen zelfs de naam van
Odin vergeten werd, veranderde de god in de jager Hakula, verdoemd omdat hij op
een zondag had gejaagd, die met zijn

Arthur van Schendel, Verzameld werk. Deel 7

721
hond Alke in donkere nachten door het huilende woud rusteloos dwaalde. Wee het
kind dat zich niet stilhield wanneer zijn jachtkreet: Hoti! hoti! klonk: het werd
verscheurd of weggevoerd niemand wist waarheen. Alke moest het monster zijn dat
soms ook de maan verslond wanneer zij de heimelijke daden van zijn meester
openbaarde.
Ofschoon de hond in oude verhalen vaak wegens zijn trouw geprezen wordt, hoort
men niet van zijn andere deugden, en zelden dat hij bemind werd naar zijn verdiensten.
Het zijn alleen ongelukkigen, bannelingen, eenzamen wie hij dierbaarder is dan enige
vriend. In het verhaal van Tristan heeft hij buitengewone lof, omdat daar zelfs zijn
beeld de zoetste vertroosting geeft. Toen Tristan, krank van liefdenood, een ridder
had verlost, ontving hij tot loon een talisman, van kleurige juwelen samengesteld in
de vorm van een hondje; wanneer hij die vasthield en aanzag voelde hij geen kwaal
of pijn, en daar dit hondje zulke wonderbare genezing gaf, zond hij het Isolde ten
geschenke. Gewoonlijk aanvaardde de meester de trouw van zijn dienaar als een
rechtmatig tribuut dat geen loon vereist; de hond die zijn plicht deed, beter immers
dan welke knecht ook, omdat genegenheid hem drong, ontving geen straf. Een
goedhartige meester gaf hem ten hoogste een gemoedelijk scheldwoord.
In menige spreekwijze leeft die minachting voort. Een hondeleven, een
hondebaantje behoort tot het ergste dat iemand hebben kan, en aan boord is de
hondewacht een dagelijks terugkerende last. Slecht weer heet hondeweer en in het
allerslechtste zendt men zelfs geen hond naar buiten. De schelm noemt men bekend
als de bonte hond. Ook de spreekwoorden hebben een voor zijn goede naam
ongunstige betekenis; in: geen slapende honden wakker maken, blaffende honden
bijten niet, wie een hond wil slaan vindt wel een stok, verschijnt hij niet in een fraaie
gedaante.
Hoezeer het bestaan van hond en mens verbonden is, blijkt uit verschillende
uitingen van het volksgeloof. Er moeten meer dan twintig soorten van planten naar
de hond genoemd zijn, sommige wegens hun reuk, andere wegens hun heilzaamheid
door de hond ontdekt. De hondstong, het hondsmos en vele andere waren
artsenijkruiden. Zeker ligt veel wijsheid der vaderen in die plantenamen verborgen,
veel geloof ook dat verloren ging.
Sint-Pieter werd op zijn reizen vergezeld door zijn hond, met
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wie hij volgens middeleeuwse legenden gesprekken over de hemel hield; toen de
apostel gemarteld was droeg zijn vriend zijn reisstaf mede en uit dit hout kwam de
hondsroos voort.
Een ander geloof verklaart waarom de hond zijn staart en enigszins ook zijn
achterlijf naar links draagt: hij wil allen wie hij eerbied verschuldigd is, goeden en
heiligen bovenal, aan zijn rechterzijde laten en niet met zijn lichaamsdeel beroeren.
Hij hinkt om de twee schreden met een van zijn achterpoten, opdat er telkens zeven
sporen zullen zijn, het gewijde aantal.
Wanneer een hond, schijnbaar zonder reden, lange tijd achtereen woedend blaft,
moet men zich over zijn rug buigen en midden tussen zijn oren kijken om de richting
te vinden waar het onraad schuilt, dat geen menselijk oog bespeurt.
Wie alles zou kunnen verklaren van de betekenis van de hond in geloof en bijgeloof,
zou veel dank verdienen. Maar misschien zou men hem een hondse man noemen,
zoals Diogenes, want het zou kunnen gebeuren dat hij gedurende zijn overpeinzingen
de hond boven de mens verkoos.
Laat de onreine ironie vermeden zijn wanneer over de hond gesproken wordt.
Hijzelf verstaat wel scherts, geen spot.
Ook in de namen welke men de hond placht te geven ligt geschiedenis. In de dagen
toen de geduchte molossus in de strijd werd losgelaten om schrik teweeg te brengen
heette hij Charon of Harpy. Toen Odysseus na twintig jaren terugkeerde, herkende
niemand hem, behalve Argos, te oud om op te staan. Hector en Castor bewaakten
vestingen. Roland en Dietrich waren ridderhonden. Hop voer met de vikingen over
de oceaan. In de vroegste tijd al kon men in heel Europa een Wakker op het erf van
iedere bouwman vinden. Fierce jaagde met de overwinnaars in de groene wouden
van Normandië. In Holland is men nooit zonder Kees geweest en in het land van
Louis le Bien-aimé had ieder marquise een kleine bedgenoot die Chéri heette, Bijou
of Fanfan. In de vorige eeuw dan gaf men de hond gaarne een naam die als bombast
klonk: Sultan van Hannover of van Nederdijk, al naar de kennel waar dog of boxer
geboren was, Caesar, Duke of Thor. Gelukkig hield de gewone man zich nog aan
zijn Fanny, Fidel en Does.
De hond van koning Arthur heette Cabul, misschien naar Caleb, een oosterling.
Een naamgenoot van die vorst bezat vele honden, die alle reeds
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een naam droegen voor hij ze kende. Eigenlijk behoort iedereen zelf zijn hond een
naam te geven, zoals hij ook de plicht heeft zelf zijn hond te kiezen. Hoe ongerijmd
is het tien of twaalf jaren lang in huis de zotte naam te roepen die de hond van een
onverschillige ontving; de hond zal het niet deren, maar de baas zou zich schamen
als hij wist hoe dwaas zijn stem klinkt wanneer hij zijn vriend roept met een dwaze
naam.
Een heette omdat hij in een Keltisch land geboren was Fy-Ngwasi, hetgeen
betekent: mijn kleine vriend; maar toen hij in Holland woonde kon niemand het
woord behoorlijk zeggen, zodat hij naar de zonderlingste klanken moest luisteren.
Hij deed dit hulpvaardig en toonde daarmede dat hij beter was dan een naam. Een
andere had, omdat hij een van vier gebroeders was, bij wijze van scherts naar de
evangelist de naam Matthew gekregen. Hij had, doof voor alles dat naast zijn plicht
ging, de ernst der ingekeerden en hij wist niets van scherts; weinige droegen die
naam beter dan hij. Zij behoorden beide tot het ras der buldoggen, waarop men
bouwen kan. Een andere, een dashond, droeg zijn naam Jochem naar de geest waarin
een kind hem die gaf en bleef een speelmakker tot in zijn ouderdom. Zeker had hij
meer kunnen zijn, maar hij wist waartoe hij bestemd was, hij aanvaardde en gedroeg
zich gelijk van hem verwacht werd.
Hoe goed waren zij. Maar het is niet nodig hen te loven, zij deden al wat zij konden
doen en beter dan hij die beval.
En dit is een der deugden van de hond die men te weinig schat, zijn waardigheid.
Hoe hij ook onder tegenspoed en misverstand te lijden heeft, hoe hij ook mishandeld
en vernederd wordt, hij zal nooit minder worden dan hij geschapen is, een hond. En
de mens die dit nog niet begrepen heeft en geen enkel maal in hem zijn meester heeft
gezien, kent zichzelve nog niet geheel. Want wie kan zeggen dat er geen smet van
baatzucht in hem is? Wie heeft een grenzeloze vriendschap, buiten alle zede? De
boosdoener, de waanzinnige, de vogelvrije, door zoon en broeder, vriend en priester
verlaten, behoudt nog zijn hond die naast hem staat, voor de trouw geboren omdat
hij geen waarde telt.
Daarom ook bedriegt hij niet, anderen noch zichzelf. Indien hij haat zal hij het
tonen. Indien hij liefheeft zal geen belang of overweging hem weerhouden. Indien
men hem wederkerig vertrouwt zal hij niet teleurstellen.
En welke mens noemt zich niet ter verontschuldiging zwak
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en feilbaar? Wie heeft zich altijd naar zijn waardigheid gedragen? Wie volgt redeloos
geloof en geweten?
Een groot minnaar van al wat leeft schreef deze woorden: Plus sensible au souvenir
des bienfaits qu'a celui des outrages, il ne se rebute pas par les mauvais traîtements;
il les subît, les oublie ou ne s' en souvient que pour s' attacher davantage; loin de
s'irriter ou de fuir, il s' expose de lui-meme à de nouvelles épreuves; il léche cette
main, instrument de douleur, qui vient de le frapper; il ne lui oppose que la plainte,
et la désarme enfin par la patience et la soumission.
Men zou menen een predikatie voor christenen te horen. Maar zo schreef Buffon,
in het hoofdstuk Animaux Domestiques, over de hond, en het is zeker dat er een
naast hem zat. Een ieder die een hond liefheeft begrijpt dit wel en menigeen die van
hem troost ontving zal er meer van weten. Voor hem ook is het geen beeldspraak
wanneer men zegt dat het geluid, dat blaffen heet, muziek is. Hij kan, wanneer men
hem niet gelooft of uitlacht, dit vers noemen:
My love shall hear the music of my hounds, en zeggen dat zo een grotere dan hij
sprak.
Dit is geschreven toen de Hondster de wacht hield en erboven staat de naam van
de goede geest die in de gedaante van een hond door de wereld gaat.

Miguel Zamacoïs Le chien de rue
Où va-t-il, le chien de rue,
Trottant d'un trot cadancé,
Nez au vent, mine bourrue,
Comme un monsieur très pressé?
Où va-t-il?... De son allure
Où n'est pour rien le hasard,
On est forcé de conclure
Qu'il doit aller quelque part.
Il y va d'un train rapide,
C'est un projet médité,
Il y va tout droit, sans guide,
Le derrière de coté.
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Pour éviter la cohue,
Il choisit sans s'émouvoir
Ou le milieu de la rue,
Ou bien le bord du trottoir.
Il franchit place ou ruelle,
Il traverse tout Paris,
Répondant à qui l'appelle
Par un regard de mépris.
Il va le poil en broussaille,
L' air crapule un tantinet,
Avec le marcher canaille
D'un cabot qui la connaît.
Sa parure n'est pas celle
D'un aristo de toutou.
Il n'a qu'un bout de ficelle
Qui fait le tour de son cou.
On n'est pas un chien de grue,
Trembloteur à paletot!
On est un vieux chien de rue,
Couché tard et levé tôt.
L' épouvante bouleverse
Les petits chiens sans cerveaux,
Mais lui froidement traverse
Entre les pieds des chevaux.
Il laisse sur le refuge
Les ‘Fifines’, les ‘Totos’,
Et file dans le grabuge
Des fiacres et des autos.
Il connaît bien la Fourrière,
Et son nez intelligent
De loin en loin lui fait faire
Un détour à chaque agent.
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Le seul plaisir qu'il se donne
C'est, laissant dire les sots,
Lorsque la saison est bonne
De marcher dans les ruisseaux.
Il dédaigne les avances
Du cabot boulevardier,
Et n'a pas de connaissances
En dehors de son quartier.
Pour ne pas avoir d'histoires
Fuit les provocations,
Et va serrant les mâchoires
De peur des tentations...
Vers les quartiers excentriques
Il court d'un trot allongé;
Il reconnaît ses fabriques,
Ses taudis... Rien n'a bougé.
Il longe les palissades,
Plus de sergots, de portiers;
Dit bonjour aux camarades
A la porte des chantiers;
Puis il tourne à gauche, à droite,
Comme hier fait aujourd' hui,
Et dans une porte étroite
Il s'engouffre... Il est chez lui.

Bewijzen van identiteit
Een hond van stand, in de boeken ingeschreven, kan twee bewijzen van identiteit
bezitten, te weten:
a. zijn signalement, afgegeven door fokker of eigenaar, bevattende: naam, ras,
geslacht, leeftijd, hoogte, gewicht, kleur, bijzondere kenmerken;
b. zijn afstamming: ras, naam, nummer van inschrijving in stamboek,
geboortedatum, signalement, portret en neusafdruk
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(niet noodzakelijk), afkomst (ouders en voorouders, eveneens met nummers),
verdiensten en onderscheidingen (kampioenschap, erepenningen), handtekening van
fokker.
Ieder mens vindt het enigszins onterend dat er een afdruk van zijn vinger wordt
gemaakt Voor de hond is het nemen van een afdruk van zijn neus bovendien
onaangenaam. Het gebeurt aldus: de neus wordt gedroogd met een watje of een stukje
vloeipapier, dan ingesmeerd met Oostindische inkt, daarna op het officiële papier
gedrukt.
Deze maatregel wordt genomen niet wegens de mogelijkheid dat hijzelf zich voor
een ander zal uitgeven, maar om de oneerlijkheid van een eigenaar te voorkomen.

Elizabeth Russell Al de honden van mijn leven
Laat mij bij het begin zeggen dat ouders, echtgenoten, kinderen, minnaars en vrienden
allen iets goeds hebben, maar zij zijn geen honden. Daar ik in de loop van mijn leven
op mijn wijze dit alles ben geweest weet ik wat ik zeg en ik ben vertrouwd met de
wisselingen die klaarblijkelijk de genegenheden der mensen moeten vergezellen.
Honden evenwel zijn aan die wisselvalligheid niet onderhevig. Als zij eenmaal
liefhebben doen zij het voorgoed, onveranderlijk tot hun laatste adem.
Tot dusver heb ik veertien honden gehad, echter niet gelijk over de duur van mijn
leven verdeeld, en vele jaren had ik er geen. Toen ik voor het eerst over mijn honden
nadacht verwonderde ik mij daarover, dat ik zo dikwijls zonder hond was geweest.
Hoe was het mogelijk, vroeg ik mij af, hoe kon ik ertoe komen een hondeloos bestaan
te leiden? Hoe kon het gebeuren dat er zulke lange perioden waren dat ik niet een of
andere hond gelukkig maakte?
Het moet een beginsel zijn dat niemand een hond houdt die niet slechts bereid is
ervoor te zorgen, maar ook hem lief te hebben. Men kan zich niet met hem
bezighouden en hem zo liefhebben als hij verdient, indien men voor een troep kinderen
te zorgen heeft, die alle liefde en alle tijd opeisen. Toen mijn kinderen al mijn zorgen
nodig hadden was het eenvoudig door gebrek aan tijd dat er tien jaren voorbijgingen
eer mijn vorige hond een opvolger
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kreeg, dat was Ingraban, een Deense dog van een kleur die men isabella noemt.
En deze werd opgevolgd door Ivo en Ingo, uit dezelfde kennel, die een halfjaar
oud waren toen zij mijn leven binnentraden. Zij groeiden op tot prachtige honden,
maar zij bleven lang jong en ik heb veel met ze te stellen gehad voor ik ze had geleerd
zich netjes te gedragen. In die tijd had ik de gewoonte mij, nadat ik mijn moederlijke
en huishoudelijke plichten had gedaan, op te sluiten om mijn verhalen te schrijven,
in een broeikasje dat niet meer gebruikt werd, natuurlijk met Ivo en Ingo, die mij
overal naliepen. Met hen kwam ook de onrust in dat kasje, dat tot nu toe een stille
toevlucht was geweest, wel vochtig, maar toch ongestoord. Vroeger was hier niets
te horen dan het krassen van mijn pen, want toen had ik er alleen het gezelschap van
Ingulf, die als een stenen beeld op zijn mat lag, dankbaar dat hij liggen mocht en niet
uitgelaten hoefde te worden. Een gunstiger plaats voor mijn werk kon ik niet wensen.
Maar Ingo en Ivo maakten daar een einde aan. Waar ik ook ging, welke schuilplaats
ik ook zocht, iedereen wist waar ik te vinden was door het geblaf en gestoei die mijn
aanwezigheid verrieden. Het kasje werd de rumoerigste plek van de hele tuin.
Daarbuiten hoorde men een onafgebroken geroep van: koest! Binnen echter, waar
de twee deugnieten onder de weinige meubelen hun vernieling aanrichtten, een razend
geblaf dat alle poging tot werk bedierf. De stapels gebroken bloempotten, die er in
de hoeken stonden, veranderden in scherven. Langzamerhand werd het wel wat
kalmer, maar het eerste bezoek van de jonge honden was een ramp. Behalve die
bloempotten, kort en klein geslagen, moest de mat, waarop Ingulfzo waardig had
gelegen, het ontgelden, het werd aan beide einden met de tanden gegrepen en
verscheurd. Met een kussen, bij ongeluk van mijn stoel gevallen, ging het in een
ommezien net zo. En toen Ivo in zijn wilde vrolijkheid opsprong om mij het boos
gezicht te likken smeet hij de tafel om, en daar lag op de grond een warboel van de
roman die ik bezig was te schrijven, in een rommel van inkt en scherven. Zelfs
Shakespeare had onder zulke omstandigheden niet kunnen schrijven. Na deze
ondervinding kreeg ik de overtuiging dat iemand, die ernstig wil werken, geen jonge
honden van een groot ras moet houden, tenminste als hij van zo'n klein postuur is
als ik ben.
Wanneer Ingo en Ivo op de achterpoten stonden en de voor-
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poten op mijn schouder legden, een slechte gewoonte die ik trachtte ze af te leren,
waren hun koppen op de hoogte van mijn gezicht en ik kon niet altijd verhinderen
dat zij mij likten. Een andere last was het kwispelen met de lange staarten die alles
van de tafel sloegen.
Wegens deze twee gewoonten konden zij niet in huis gehouden worden, er waren
ook andere die pas verdwenen toen zij groter werden. Mijn kunst van opvoeding had
weinig succes, omdat zij dadelijk wisten wat ik in de zin had wanneer ik ze bij de
halsband wilde pakken en dan maakten dat ze wegkwamen. Ook de ongemanierdheid
overal de neus in te steken kon ik ze niet afleren. Wanneer ik huishoudelijke plichten
had te vervullen of aan tafel zat moesten zij daarom in die kas opgesloten worden.
En wanneer ik ze dan kwam halen moest ik oppassen niet onder de stormachtige
begroeting op de grond te vallen. Maar langzamerhand ontdekte ik dat het geheim
om met jonge grote honden om te gaan daarin bestaat dat men ze veel beweging en
zware porties voeder geeft, men moet ze goed volstoppen, dan slapen ze urenlang,
tenminste dat deden Ingo en Ivo, gelukkig zo lang dat ik me weer kon bezighouden
met de lotgevallen van mijn romanheld. Deze methode slaagde volkomen en weldra
lag er een nieuwe mat in het kasje en erop Ivo en Ingo, knorrend van behagen, een
vreedzaam rustende hoop waarin men nu eens een poot, dan een oor of een staart en
twee degelijk gevulde buiken kon zien.
Knobbie was een fox-terriër baby-teefje toen ik haar kreeg, spierwit met één bruin
oor. Mijn andere hond, Pincher, was te zwaarlijvig om notitie van haar te nemen en
als de zwarte kater er niet geweest was om met haar te spelen zou zij een saaie jeugd
gehad hebben. Maar de kater deed zijn best en zij konden het goed samen vinden,
de hele dag spelend, tot Chunkie zich bij ons presenteerde. Dat was een bastaard
Sealyham terriër, pas tien maanden oud. Zodra dit hondje de kamer binnenkwam
werd Knobbie er smoorlijk verliefd op en vergat dat er ooit een kater had bestaan.
Een coup de foudre, een liefde op het eerste gezicht. Ik had wel gehoord dat zo iets
voorkwam, maar het nooit zelf of bij anderen meegemaakt, en nu zag ik het met
eigen ogen hoe Knobbie door die bliksem was getroffen. Chunkie had maar parmantig
binnen te stappen, uitdagend rond te kijken en een
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paar maal te keffen, alsof hij zeggen wilde dat hij ons allemaal wel aandurfde, om
Knobbie tot zijn slavin te maken.
Chunkie was toen al en is heden nog een veroveraar van de eerste rang. De
chauffeur, die hem bracht, had de deur van de kamer opengedaan en het aan hemzelf
overgelaten zich bekend te maken. Ik had nooit kunnen geloven dat zo iets kleins zo
onbevreesd en zo zeker van zichzelf kon optreden in een kring van vreemden, die
bovendien alle veel groter waren dan hij. Zijn staart droeg hij als een trots symbool
van zijn onverwinlijke geest vrolijk rechtop en in de vijf jaren dat hij bij mij is heb
ik nog nooit gezien dat hij die liet hangen. Zelfs dan niet wanneer ik boos op hem
moet zijn om zijn gedrag, dat dikwijls aanleiding geeft tot standjes. Hij is namelijk
als veroveraar veel in de weer, soms urenlang uithuizig, hij loopt kilometers ver, aan
allerlei gevaren blootgesteld, om zijn avontuurtjes te jagen. Als ik hem dan streng
toespreek laat hij de staart niet hangen, maar kwispelt ermee en de blik waar hij mij
mee aankijkt is de blik van iemand die weliswaar weet dat hij verkeerd heeft gedaan,
maar ook dat het hem toch geloond heeft. Deze teder vleiende en tegelijk trots
uitdagende blik vermurwt mij altijd weer, dan ben ik alleen maar blij dat ik hem goed
en wel terug heb.
Toen Knobbie moeder was geworden van vier mooie jongen veranderde haar
houding jegens Chunkie, de papa. Zij lachte helemaal niet meer tegen hem,
integendeel, zodra hij dicht bij de mand kwam trok zij de lippen gevaarlijk op, bromde
en snauwde hem af. Voor iets anders dan de kleine diertjes had zij geen ogen, geen
likjes en geen kwispeling.
Eerst geloofde ik dat het mogelijk zou zijn ze alle vier te houden, het ene was ook
even aardig als het andere, maar toen zij groter werden zag ik in dat het steeds lastiger
zou zijn er zoveel te verzorgen en daarom besloot ik, hoewel met tegenzin, er twee
weg te geven. Toen had ik toch nog vier honden.
Woosie en Winkie heetten de twee jongen die ik hield. Wat Winkie betreft, mijn
verstandige lieve Winkie, het stond al dadelijk bij mij vast dat ik hem houden zou.
Hij was helemaal wit, behalve aan de rechterkant van zijn gezicht, die zwart was, en
een zwart vlekje midden op zijn linkeroor, en hij was van het begin af aanhankelijk
aan mij verbonden. Een hond die maar één mens kan behoren en die mens was ik.
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Over Woosie kon ik niet zo gauw beslissen en ik wikte en woog een hele poos of
zijn voorkomen beter was dan dat van de andere. Ten slotte koos ik hem toch omdat
hij de enige in het nest was die Chunkies evenbeeld scheen te zijn. Maar dat bleek
slechts schijn van zijn uiterlijk. In wezen kon men zich geen groter tegenstelling
verbeelden als tussen hem en zijn vader. Chunkie was een voortreffelijke hond en
dat was Woosie helemaal niet. In vel en tekening geleken zij elkaar, niet in karakter
en dat was na twee maanden al te zien. Terwijl Chunkie een bijzonder mooie edele
kop had was die van Woosie lomp en grof gevormd en in zijn ogen, altijd enigszins
wazig, blonk niets van Chunkies goedmoedigheid, van zijn wijze houding van
leefen-laat-leven, die aan zijn ogen zo'n warme tinteling gaf. Hoe de zachte Knobbie
zo'n kind ter wereld kon brengen, hoe twee zulke voorbeeldige hondeouders aan een
dergelijke zoon kwamen was een raadsel.
Winkie bezat behalve zijn verstandigheid nog de bijzonderheid dat hij alleen van mij
hield. Het is iets wonderlijks uitsluitend bemind te worden. En Winkie bleef mij zijn
hele leven trouw. Zelden keerde hij zijn mooie sprekende ogen van mij af. Als hij
ging slapen en ze moest toedoen bleef de gedachte aan mij zo levendig in zijn hart
dat hij ze bij mijn geringste beweging weer opende en mij aanzag, alsof hij vragen
wilde of hij iets voor mij kon doen. Het is geweest, ik hield van hem.
Van Winkies sterven vertel ik liever niet, het is te kort geleden.
Gisteren, toen ik bij de onverwachte regen in de schemering naar de tuin keek,
bleven mijn ogen gevestigd op het rozenbed waar wij de weinige ogenblikken, die
hij nog te leven had, doorbrachten. Zo zwak en uitgeput had hij daar op een stoel
gelegen en met zijn treurige ernstige ogen naar het veld gekeken, terwijl ik bij hem
op het gras zat en zijn koude poten in mijn hand hield. Om zes uur was toen de
dierenarts gekomen en had hem voor altijd doen inslapen. Ik weet dat Winkie tot het
einde toe gelukkig is geweest. Niemand heeft hem ooit een standje gegeven. Van de
eerste tot de laatste dag heeft hij niets dan goede en zachte woorden te horen gekregen.
Zoals ik hem gezegd had legde hij zijn kop gehoorzaam op mijn schoot en toen kwam
de verlossende slaap.
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Knobbie en Chunkie, die nog bij mij zijn, hebben hem gemist. De eerste dagen
sprongen zij iedere morgen op de tuinstoel waar hij de laatste tijd gelegen had en
zochten hem en daar bleven zij lang zitten.

Aesopus De hond en de kok
Een rijke man nodigde eens vrienden en kennissen aan een gastmaal. Zijn hond vond
dat een mooie gelegenheid om een andere hond, een vriend van hem, ook uit te
nodigen, dus ging hij naar hem toe en zei: ‘Mijn baas geeft een feest, het wordt een
grote smulpartij, kom jij dus vanavond bij me eten.’ Toen de geïnviteerde hond kwam
en de toebereidselen in de keuken zag, zei hij bij zichzelf: ‘Gunst, wat bof ik. Ik eet
vanavond genoeg voor drie dagen, laat mij maar begaan.’ Onderwijl kwispelde hij
zijn staart erg vrolijk om zijn vriend te laten zien hoe hij in zijn schik was, dat die
hem gevraagd had. Maar juist kreeg de kok hem in het oog en, nijdig een vreemde
hond in de keuken te zien, pakte hij hem bij de achterpoten en smeet hem het venster
uit. Hij deed een lelijke val zodat hij mank ging toen hij maakte dat hij wegkwam.
Een paar andere honden, die hem tegenkwamen, vroegen: ‘Zo, wat heb je te eten
gehad?’ Waarop hij antwoordde: ‘Het was ongelooflijk, de wijn was uitstekend en
ik dronk er zo veel van dat ik heus niet meer weet hoe ik uit het huis wegkwam.’
Wacht u voor gunsten geschonken op andermans kosten.

Persoonlijke honden
Sunny, de onafhankelijke
Het is bekend dat de Chinese chow-chow een bijzondere waardigheid heeft en, al
zal hij het bevel van zijn baas gehoorzamen, er toch een gezicht bij houdt of het hem
niet aangaat. Als men acht slaat op chow-chows merkt men dat men ze dikwijls voor
de deur van hun woning ziet, in de zon liggende, zonder de minste belangstelling
voor de voorbijganger, hetzij mens, hetzij hond. Ook valt het op dat men er zo vaak
een tegenkomt die alleen uit wandelen is.
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Cecil Aldin, de bekende hondenschrijver en tekenaar, vertelt het volgende geval:
Sun-Yat-Sen was een zwarte chow-chow, die ik kreeg gedurende de oorlog toen ik
op het eiland Wight geplaatst was. Toen ik in oktober 1917 onverwachts terug moest
naar mijn bataljon in Frankrijk gaf ik Sunny aan een vriend om hem naar mijn moeder
in Birmingham te brengen. Ik was benieuwd hoe het daar met hem gaan zou, want
hij was geen allemansvrind. Later vernam ik dat hij al op de tweede dag uit het venster
van een eerste verdieping was gesprongen en weggelopen.
Men had alles gedaan om hem te zoeken en twee keer werd hij gezien door mijn
zusters, die hun best deden om hem te pakken, met listen en met hardlopen door de
drukke straten van Birmingham. Maar Sunny liet zich door niemand beetpakken.
Daar mijn moeder wist dat ik veel van het beest hield loofde zij een beloning uit als
hij gevangen werd en zij dacht dat het wel gauw helpen zou, want de politie kende
hem nu al.
Van de politie hoorde zij ook in de eerstvolgende weken nu en dan iets over hem.
Eens was hij bijna gepakt in een doodlopende steeg, maar hij sprong over een
anderhalve meter hoog hek en ontsnapte, daarna hoorde zij dat hij door een taxi was
overreden en er lelijk was afgekomen, maar toch wist hij altijd weg te hinken, voor
iemand hem beetkreeg.
Verder kwam mijn zuster te weten dat hij soms op een vuilnishoop buiten de stad
sliep, soms ook voor de deur ergens in een van de drukste straten. De politie deed
dikwijls pogingen hem te vangen, maar zelfs als hij vast scheen te slapen sprong hij
ineens op en rende weg nog voor iemand dichtbij was gekomen. Nadat hij enige
maanden dit zwerversleven had geleid vernam iemand van de familie dat een meisje
in een koekenbakkerswinkel, in een van de arme buurten, hem geregeld te eten gaf
en elke dag op een vast uur een bord met kliekjes neerzette. Zij vertelde dat ze er
nooit in geslaagd was hem aan te raken en dat hij alleen begon te eten als zij op een
afstand bleef. Sunny was helemaal een pariahond geworden.
Toen mijn moeder ervan hoorde gaf zij het meisje iedere week geld om hem te
eten te geven en zo leefde hij wild in Birmingham die hele winter. Toen ik in juni
1918 weer verlof kreeg ging ik zo gauw mogelijk naar Birmingham en de eerste
morgen al
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stond ik vroeg op en ging naar die winkel. Ik had gehoord dat hij gewoonlijk kort na
zevenen kwam en zijn bord met eten werd klaargezet zodra dat meisje was opgestaan.
Een paar minuten voor zevenen kwam ik daar in de gang staan en algauw zag ik een
magere verwaarloosde zwarte hond die aansloop om de hoek van de achteringang.
Verscholen keek ik toe hoe hij at, wantrouwig naar alle zijden glurende na iedere
hap, en ik zag ook dat hij nog erg hinkte. Ik begreep wel dat het moeilijk zou zijn
hem te pakken als hij mij niet herkende, dus, kalm uit mijn schuilplaats te voorschijn
komende, liep ik niet naar hem toe, maar in de andere richting, terwijl ik floot zoals
ik altijd deed en gewoon zei: Kom Sunny, in de hoop dat hij me zou volgen. Toen
hij mijn stem hoorde spitste hij de oren, keek op, snoof in mijn richting en kwam,
toen ik nog eens riep, achter mij aansluipen.
Zo liep ik de drie en een halve kilometer terug naar Edgbaston, de hond achter
mij, maar zonder enig ander teken dat hij mij herkende dan die vage herinnering van
mijn stem en fluit. Telkens als ik bleef staan stond hij ook stil, een paar meter van
mij af, zodat ik hem niet kon aanraken. Toen hij mij het huis binnen was gevolgd en
merkte dat ik geen poging deed om hem te pakken, begon hij dichter bij me te komen
en aan mijn benen te ruiken.
Langzamerhand herkende hij me en nadat ik een uur met hem alleen was geweest
keerde zijn oude vriendelijkheid terug, de schuwe uitdrukking ging weg van zijn
gezicht, en de volgende dag was hij weer bijna de lieve hond die ik het vorig jaar
had achtergelaten.
De volgende vier jaren had hij een gelukkig leven bij mij, maar die wilde periode
had iets bij hem achtergelaten dat hem niet meer af te leren was. Wij konden er hem
nooit meer toe krijgen binnenshuis te slapen. Hij sliep op de stoep, in een schuurtje,
op elk plekje dat hem beviel, maar niet meer in een kamer.
Het einde van Sunny was het droevigste van zijn levensgeschiedenis.
De laatste vier jaar woonden wij aan de drukke weg naar Portsmouth, waar veel
verkeer van automobielen was, maar na hetgeen Sunny in Birmingham overkomen
was achtten wij het niet waarschijnlijk dat hij zich nog eens zou laten overrijden. Hij
lette op het verkeer, zo voorzichtig als een politieagent. Hij bleef staan naast ons
inrijhek, rechts en links kijkende, hij wist dat hij
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veilig was op ons eigen grindpad en dat het gevaar pas begon op de asfaltweg. Het
liefst lag hij in de zon bij de ingang en keek dan rustig naar het verkeer.
Op een warme morgen dat hij daar lag kwamen er enige renauto's met grote snelheid
voorbij. Een daarvan trachtte een andere te passeren, schoot uit over het trottoir tot
binnen ons hek en raakte mijn hond, die op slag dood was. Die harteloze moordenaars
wisten niet wat een vriend ze vernietigd hadden, want (misschien maar goed ook
voor ze) ze stopten niet eens om te zien wat ze gedaan hadden.
*
‘Gij die op dit pad voorbijgaat, als gij bijgeval dit gedenkteken opmerkt, lach niet,
al is het maar een hondegraf; er vielen tranen voor mij en het stof werd hier boven
mij opgehoopt door de hand van mijn meester.’
Uit het Grieks
Roger, de verongelijkte
Roger was een bloedhond, behorend aan Mr. Leslie, een predikant die zijn kerk
had in een buitenwijk van Liverpool. Iedere zondag ging Roger met zijn baas mee
naar de kerk, waar hij gedurende de hele dienst rustig aan de voet van de kansel lag.
Eens op een zondag had Mr. Leslie keelpijn en kon niet spreken, daarom had hij
een collega gevraagd de preek te houden terwijl hij zelf in een van de banken zat.
Toen die plaatsvervanger opstond en de preekstoel wilde beklimmen, stond ook die
bloedhond op, gromde razend, vloog op hem af en wierp hem op de grond. Zijn baas
kwam tussenbeide, hij werd streng gestraft en aan de ketting naar huis geleid.
Misschien besefte Roger dat hij verkeerd had gedaan en schaamde hij zich,
misschien ook meende hij dat zijn baas zijn bedoeling niet waardeerde. Maar sinds
die dag ging hij niet meer mee naar de kerk.
Een maand later werd Mr. Leslie op straat aangesproken door een vrouw die
behoorde tot de methodistenkerk in dezelfde wijk, welker lidmaten sedert lang een
vete hadden tegen Mr. Leslie's kerk. Op boze toon verweet zij de predikant dat hij
haar eredienst beledigde. ‘Dat woeste beest van u,’ zeide ze, ‘hebt u geleerd iedere
zondagmorgen en iedere zondagavond in onze kerk
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te komen en daar voor de preekstoel te gaan liggen, zodat hij de dienst verstoort. En
hij bromt als iemand hem eruit wil zetten. Maar we zullen het aangeven.’
Daar Mr. Leslie niets van dit alles begreep ging hij de predikant van die andere
kerk opzoeken en hij vernam dat Roger tweemaal op de zondag bij hem voor de
preekstoel kwam liggen en zich wel rustig gedroeg, maar toch de gemeente ergerde
door zijn aanwezigheid.
Roger had nu eenmaal de gewoonte van de kerkgang, maar de kerk van zijn baas,
waar hij geslagen werd omdat hij zijn plicht vervulde, had hij de rug toegekeerd.
Grip, de zakkenroller
In het begin van de achttiende eeuw woonde in Londen een bastaard samen met
Tom Gerrard, een beruchte dief. Grip was zijn naam. Hij had een fijne neus voor
leder en zijn manier was op straat uit te kijken naar een welgeklede heer, op wie hij
dan toekwam, kwispelend en buitengewoon vriendelijk. Meestal bukte die heer dan
even om hem op de kop te aaien. Daarvan maakte Grip gebruik om snel in zijn
binnenzak te snuffelen en zijn portefeuille of beurs te pakken, waarmee hij dan hard
wegrende. Op die wijze verwierf zijn baas zijn dagelijkse inkomst.
Maar op een dag werd het tijd voor Tom Gerrard om voor zijn ondeugd te boeten,
hij kwam aan de galg te hangen en daarmede stond Grip op straat. Een goedhartige
predikant zag die arme straathond zwerven, ontfermde zich over hem en nam hem
op in zijn huis. De dankbare Grip raakte spoedig gehecht aan die goede baas, hij
verlangde er ook naar die dankbaarheid te tonen, daarom liep hij overal met hem
mee. Op een dag, toen de predikant een winkel binnen was gegaan, had hij Grip
buiten laten wachten. Toen hij de deur uitkwam sprong Grip tegen hem op met een
beurs in de bek. Die heeft hij zeker gevonden, dacht de baas, en dat is heel knap van
hem. Hij liet de vondst bekendmaken, maar aangezien niemand het geld kwam
opeisen stortte hij het in de armenkas.
Twee dagen later moest Grip weer ergens wachten en weer had hij een beurs voor
zijn baas toen die buitenkwam, ditmaal met veel goudstukken erin. En de volgende
dag gebeurde dat weer. Nu vond zijn baas het zonderling. Dat een hond gevonden
voor-
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werpen aandraagt had hij meer gehoord, maar het was toch toevallig dat Grip binnen
een week juist drie beurzen aanbracht. Hij sprak erover met vrienden en zo kwam
de politie ervan te horen, die deze manier van zakkenrollerij wel kende. Agenten,
die vroegen de hond te mogen zien, zeiden dadelijk: Ja, dat is Grip, de slimste dief
van de stad.
Nu toonde de baas van Grip dat hij geen verstandige predikant was. In plaats de
hond, die de moraal van een gauwdief had geleerd, tot een deugdzame moraal te
bekeren, liet hij hem ophangen in zijn tuin.
Aeroplane, de uitbreker
In een befaamde kennel in New Jersey werd een driekleurige collie geboren, die
een voortreffelijk exemplaar werd voor de tentoonstelling, maar weinig geest scheen
te hebben. Iedereen hield Aeroplane, zoals hij genoemd werd - later was dit een
beroemde naam in de stambomen van colhes, - voor een domkop, een luilak, een
vadsig beest zonder een greintje verstand. Maar wie oplette merkte toch dat hij iets
bijzonders had.
Enige keren daags werden alle collies in die kennel uit hun hokken losgelaten om
met elkaar rond te draven. Sommige daarvan werden vrienden met de jonge
Aeroplane, maar de meeste mochten hem niet en een paar toonden hem zelfs
vijandschap. Wanneer ze weer allemaal naar hun hokken waren teruggebracht maakte
Aeroplane zonder de minste moeite het haakje van zijn hok los, kwam buiten, liep
naar de hokken van de bevriende honden, die hij op dezelfde wijze opende. Daar
speelde hij dan mee en soms bleef hij voor het hok van een van zijn vijanden staan
kwispelen. Afgezien van zijn bekwaamheid om de haken los te maken bleek hieruit
al dat hij niet dom was en later bewees hij dit nog duidelijker.
Toen hij vele prijzen gewonnen had werd hij gekocht door Donaldson, een
hondenliefhebber in Toronto, die hem mee naar huis nam. Daar sloot hij voor de
eerste nacht Aeroplane op binnen de kennelplaats, die een deur had met een haak.
De volgende morgen was Aeroplane verdwenen en de deur stond open.
Hij was gevlucht, de stad uit, ver weg, de bossen in, en daar had hij een verlaten
paviljoen gevonden, met een vloer van vergane planken waar een gat in was. Hier
was gedurende tien maanden zijn hol.
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Aeroplane was zorgvuldiger grootgebracht dan menig kind, want hij was een kostbare
hond, dus had hij nooit zijn voedsel hoeven te zoeken, hij had nooit iets gevangen,
nooit in afval gesnuffeld. Hij was dus even hulpeloos als een kind zou zijn in deze
omstandigheden. Toch leefde hij hier bijna een jaar in overdaad, hij werd zelfs vet.
Hij werd inbreker. Mijlen in de omtrek vond hij kippenhokken en schaapskooien,
alle met een haak of een grendel gesloten, die hij gemakkelijk opende. Wanneer een
hond een kip te pakken krijgt kan men het rumoer van gekakel en klappende vlerken
ver weg horen, maar wanneer een wolf of een vos een kip vermoordt gebeurt het
zonder geluid. De prooi wordt gegrepen dat zij niet kan schreeuwen. Het instinct had
Aeroplane geleerd het zo te doen. Daarbij had hij zijn inbrekersbekwaamheid,
waardoor hij zelfs met ingewikkelde afsluitingen geen moeite had.
Gedurende die ijzige winter gedijde Aeroplane verbazend, zijn vacht werd dicht
en glanzend, zijn lichaam zo zwaar als van een wolf.
Natuurlijk werd er jacht op hem gemaakt en alweer toonde hij dat hij een sluw
verstand had. Hij leerde op zijn eigen voetstappen terug te keren om ze verward te
maken, zoals een wolf doet, hij wist aan elke vervolging te ontkomen.
Op een morgen, dat hij een losgebroken bok had aangevallen, werd hij gezien door
een paar mannen, die zo snel jacht op hem maakten dat hij zich alleen nog in dat
paviljoen verbergen kon. Daar werd hij gestrikt en gemuilkorfd.
Drie dagen lang stond hij op bevende poten binnen de afrastering waar zijn eigenaar
hem opsloot. Toen werd hij opeens weer een makke hond, die de lasten van de
beschaving aanvaardde.
Terhune, die dit verhaal vertelt, bezat twee kinderen van Aeroplane. Een
achterkleinzoon van die hond had weer de bijzondere gave om iedere haak of grendel
los te maken.
Sherlock Holmes, de stroper
In een stad van de staat Tennessee woonde een bloedhond, die zo sluw was in zijn
vak van speurder dat hij bekendstond als Sherlock Holmes junior. Zijn baas was de
sheriff Carver.
Op zekere dag verdween er een sportieve neger uit de stad, Butler genaamd, en
tegelijkertijd verdween er ook een luxeauto.
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De sheriff zocht verband tussen die twee feiten en hij besloot die Butler op te sporen,
waarbij zijn hond hem zeker een grote hulp zou zijn. Hij gaf Sherlock Holmes het
spoor en liet hem los.
Toen deed zich het wonderlijk geval voor dat ook de bloedhond verdween.
Een poos daarna kreeg Carver bericht over zijn hond. Het bleek dat Sherlock
Holmes niet alleen spoedig de neger opgespoord had, maar hem ook als zijn baas
had erkend.
Butler had de hond een kunstje geleerd dat hij niet kende en waar hij veel pleizier
in had gevonden, het vangen van konijnen. Sherlock Holmes deed dit liever dan
mensen opsporen en toen hij weer bij zijn rechtmatige baas was liet hij zich dit kunstje
niet gemakkelijk afleren.
Bud, de reiziger
Er zijn vele gevallen bekend van die grote afstanden liepen om bij hun meesters
terug te keren. Omstreeks 1860 was het verhaal van Schwartz alom bekend, de poedel
van een leraar in Heidelberg, die geleerd had voor zijn baas in de tabakswinkel aan
de overkant iedere dag een zakje tabak te halen. Hij ging daar tegen de toonbank
staan, nam het zakje in de bek en bracht het thuis. Toen die leraar verhuisde naar een
stad ongeveer tweehonderd kilometer verwijderd vond hij daar eveneens aan de
overkant een tabakswinkel en hij sprak met de winkelier af dat hij elke dag zijn hond
zou zenden. De eerste morgen nu zeide hij: Schwartz, haal tabak. De hond begreep
het niet en kwispelde maar. De baas herhaalde zijn bevel enige keren en toen Schwartz
nog niet ging gaf hij hem een harde schop en joeg hem de deur uit.
De leraar wachtte, maar Schwartz keerde niet terug, ook de volgende dag niet,
ook de week daarna niet. Hij deed overal navraag, tot hij de overtuiging had dat het
dier gestolen was. Maar op een avond stond Schwartz voor de deur, mager, met
bebloede voetzolen, zo afgemat dat hij dood nederviel toen hij binnen was gelaten.
Voor Schwartz bestond er maar één tabakswinkel en daar hij wist hoe ver die nu was
had hij geaarzeld. Maar een bevel moest gehoorzaamd worden.
Wat de afstand betreft werd Schwartz overtroffen door een
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Amerikaan, een collie. Dat was Bud, een hond die van een zekere Coe was, in Fort
Scott, in de staat Kansas. Coe was de eigenaar, welteverstaan, maar Buds hart
behoorde aan zijn zuster, Miss Hight.
Coe, die beambte was, werd overgeplaatst naar Albuquerque in New Mexico,
vijftienhonderd kilometer van Fort Scott gelegen. Hij nam de hond mee, gepakt in
een krat die in de bagagewagen werd gezet. In die nieuwe woonplaats aangekomen
liep Bud enige dagen lusteloos rond en verdween toen. Dat was in november. In juli,
acht maanden later, zag Miss Hight, die in Fort Scott was gebleven, op een ochtend
een vervallen hond de voordeur binnen kruipen, met het vel gescheurd, bemodderd,
hier en daar kaal van wonden die weer genezen waren, met de ribben uitstekend en
de tenen stukgelopen. Na een paar maanden goed verzorgd te zijn was Bud weer de
oude.
Hoe hij die afstand had afgelegd kan men zich alleen voorstellen. Per dag had hij
niet meer dan tien à twaalf kilometer gelopen. Maar misschien werd hij door iemand
gevangen en enige tijd vastgehouden. Heel waarschijnlijk heeft hij met wolven,
coyotes en andere dieren moeten vechten, dat toonden zijn littekens, en heeft hij zich
ergens moeten schuilhouden tot hij weer goed kon lopen. Hij moet veel tijd nodig
gehad hebben voor de jacht om de honger te stillen. Zeker zal het instinct voor richting
hem soms in de steek gelaten hebben wanneer hij oververmoeid was van vechten,
lopen, waken, verzwakt door gebrek aan voedsel en water. Men bedenke nog hoeveel
acht maanden in het leven van een hond is. Wat zou Bud veel te vertellen gehad
hebben als hij had kunnen spreken.
Eens kwam er in Fort Scott een reizende menagerie. Daar waren ook wolven bij
en 's nachts, wanneer hij ze hoorde huilen, sprong Bud op, woest brommend, met de
nekharen overeind. Zeker herinnerde hij zich dan wat er op zijn reis gebeurd was.
E.P. TERHUNE
Sparco, de elektrische hond
Op de tentoonstelling, in 1939 in New York gehouden, verwekte de mechanische
mens Electro, die buigingen kon maken, roken en de bezoekers antwoord gaf, grote
belangstelling. Thans heeft men in New York een dergelijke sensatie, namelijk de
hond Sparco, die blaft, loopt, op de achterpoten gaat zitten en
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met de staart kwispelt, alles in uitvoering door elektrische zenuwen van een bevel,
gegeven door elektrische hersenen. Sparco is, evenals Electro, geschapen door een
ingenieur van de Westinghouse maatschappij, die overtuigd is van een mechanische
psychologie, gelijk sommige biologen het waren en misschien nog zijn van een
mechanische fysiologie. Hij wilde dit bewijzen door de bezoekers te tonen dat Sparco
jegens verschillende personen verschillend reageert. Ook elektrische schepsels hebben
hun sympathieën en antipathieën, meent die ingenieur.
Pygmalion schiep iets dergelijks, maar om van zijn beeld een echte vrouw te maken
had hij toch de hulp van Venus nodig.
In de roman l'Eve future van Villiers de l'Isle-Adam maakte een ingenieur een
mechanische vrouw, Hadaly, ook zeer vernuftig, die echter tegenviel.

De dolle hond
De trekhonden, de waakhonden, de jachthonden waren al uitgestorven, alleen de
huishonden leefden nog, gekweekt in de grilligste vormen die mode en fantasie
konden voortbrengen, voorts het uitschot dat, ongehinderd van de cultuur, zichzelf
naar eigen smaak en behoefte had bestendigd in gestalten die herinnerden aan de
does, de puk, de fik, de fannie zaliger gedachtenis. Maar veel honden zag men niet
meer en zeker niet in de straten waar hun aanwezigheid verboden was wegens het
gevaar voor voertuigen en voetgangers.
Toen verwierf de aartshondenvijand zich een grote naam door de noodzakelijkheid
aan te tonen van de vernietiging van alle hondenbestaan. Het was een onschatbare
ontdekking dat de bacil cynosaurus hydrofobus, aanwezig in iedere hond gelijk de
kiem van de zonde in iedere mens, ook in slapende toestand een fatale werking had
op de menselijke hersens, ja, op de ganse samenleving. Zelfs de razernij van oorlog
en revolutie werd toegeschreven aan de invloed van de hondse bacil. Men vergat dat
wellicht ook deze bacil tot een nuttige commensaal opgevoed kon worden indien
men zijn waarden, die hij waarschijnlijk ook gehad zal hebben, voldoende kende om
er profijt van te trekken. Had de mens niet geleerd dat hij gedijen kon met de kiemen
van de zonde zolang hij er zorg voor droeg dat zij niet diermate woekerden dat hij
er schade van leed? Om het kwaad te bestrijden
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wist men geen beter middel dan de vernietiging, in dit geval niet slechts van de bacil,
maar ook van zijn woning. De aartshondenvijand werd gehuldigd als een weldoener
der mensheid en op de dag, toen het geslacht hond vermoord werd, hingen in alle
steden de hondenslagers de vlaggen uit. In de krant stond onder andere domheden
te lezen dat thans ook het cynisme uit de wereld was verbannen, alsof ook dat aan
de hond te wijten was.
Men vergist zich echter als men meent dat alle mensen dit bloedbad toejuichten.
Integendeel, indien er een volksstemming gehouden ware zou gebleken zijn dat de
hond nog een machtig aantal vrienden had, mensen die zijn gebreken minder telden
dan zijn onovertrefbare eigenschappen en hem soms wel hoger stelden dan hun
medemensen. In enkele steden van ons land deed zich een oproerige beweging voor
onder hondenliefhebbers, die bij de autoriteiten de ruiten vernielden en lelijke woorden
bezigden. Achtenswaardige heren en dames wier eerbiedige trouw aan de overheid
boven verdenking stond, hoorde men vloeken. Dit was nog het minste kwaad dat de
maatregel tot gevolg had. Erger was dat het aantal misdaden en zelfmoorden
schrikbarend toenam. Bij tientallen werden de beambten, die de honden kwamen
halen, doodgeschoten en hoeveel mensen, liever dan hun hond af te staan, de hand
aan zichzelf sloegen, is onbekend. Hoezeer zij zich ook schuldig maakten aan
ontduiking van de wet kunnen diegenen de verstandigsten genoemd worden, die hun
honden in het geheim naar eenzame plaatsen brachten, naar heiden en bossen in het
binnenland, en ze daar met een voorraad voedsel toevertrouwden aan het lot.
De natuur, die weleens wreed kan zijn, was genadig voor die honden. Ongetwijfeld
werd voor menigeen, die thans de weldadige verzorging dierf, de strijd om het bestaan
hard te dragen, vooral in het begin toen de vertroetelingen nog moesten leren weer
dieren te worden, maar ook liet de verlossing van het dwingend meesteroog zich
weldra gelden. De honden leefden in vrijheid, dag en nacht, zij konden de behoefte
aan beweging en spel voldoen, zij konden zich genoten en vijanden kiezen en vechten
naar het hun lustte. De grootste voorrechten van de vrijheid, welke de soort ten goede
kwamen, waren de gedurige noodzaak om zich voedsel te verschaffen en de
onbelemmerde omgang der geslachten. De reu werd niet meer aan de ketting
getrokken wanneer hij de teef gewaarwerd, hij kon naar zijn
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behagen haar bekoring onderzoeken en daarna hetzij haar onverschillig voorbijgaan,
hetzij met haar spelen of te zamen naar eten zoeken. Natuurlijk waren de verschillen
van ras en stand verdwenen. Een dashond kon verkeren met een smousje, een buldog
met een straathond. Uit de wederzijdse waardering kwam de drang voort naar de
gemeenschappelijke belangen en, gelijk zij deden voor zij huisdieren waren, zij
leefden weer in troepen op republikeinse grondslag, onderling gescheiden of
verbonden, heden in vriendschap, morgen in onmin.
Het bestaan van dit nieuw hondegeslacht in de natuur zou gegelukkig geweest zijn
indien het niet gedurig bedreigd werd door twee grote noden, de honger en de vrees.
De in vrijheid opgegroeide honden waren jagers geworden, maar het enig wild dat
zij in deze streken konden vangen, hazen en konijnen, had bij het toenemend gevaar
de wijk genomen naar velden nabij de dorpen. Een merkwaardig verschijnsel was
dat sommige honden, de snelle, de lenige, leerden sluipen en in staat waren fazanten
te overrompelen, die broedden in het struikgewas. De jacht evenwel leverde niet
genoeg voor het bestaan, te minder daar de troepen snel toenemen in aantal. Bos- en
heidewachters wisten te vertellen hoe die zwermen bij het vallen van de duisternis
de dorpen naderden, dravend, hijgend, jankend van de honger, terwijl de ene troep
soms onder woest geraas met de andere vocht; hoe dozijnen snuffelden langs de
donkere woningen of wroetten in de mest- en afvalhopen. Zelfs in grote dorpen
verdween in enkele uren van de nacht al het vuilnis van de straten.
Maar toen de nood de dieren naar de kerkhoven dreef waren de mensen gedwongen
ze te verdelgen. Er werden wachters opgesteld die er honderden schoten, waarvan
vele zo verminkt en gehavend waren dat men zich verbaasde hoe zij nog hadden
kunnen lopen. De dieren werden omzichtig. Voor de troepen een dorp naderden
zonden zij tegen de wind verkenners, die snoven naar de aanwezigheid van mensen
en wanneer zij er een bespeurd hadden en terug kwamen draven vluchtten de troepen,
huilend van angst. De reuk van de mens betekende dodelijk gevaar.
Het scheen dat die reuk de honden zo bedwelmde dat zij er dol van werden. Die
verkenners werden bij terugkeer door de troep omringd, besnuffeld en gebeten,
sommige ook verscheurd, waarschijnhjk omdat zij te sterk de reuk van de mens aan
zich hadden.
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En sommige keerden niet terug. Het gebeurde dikwijls dat de wachters in het duister
een hond zagen die kwispelend, met klein gejank en kruipend naderkwam,
vermoedelijk door de reuk beneveld, en voor hen op de rug bleef liggen, de poten
omhoog. Hij werd dan doodgeslagen.
Er was een hond, naar uiterlijk een grote does, wellicht stammend van een Ierse
sheep-dog, rood van haar, die zo bedwelmd werd, de dolheid kreeg, maar zowel bij
de mensen als bij zijn soortgenoten de dood ontsnapte. De beschrijving die de wachters
gaven van het dier, dat op een nacht voor hen kwam liggen, stemde zo zeer overeen
met die van het ander, dat in de stad werd waargenomen, dat het wel hetzelfde geweest
zal zijn: sterk, rossig, ruig gekruld van vacht, met één oor gedeeltelijk afgescheurd.
Zij hadden hem geslagen tot zij overtuigd waren dat hij levenloos voor hen lag, de
tong uit de beschuimde bek. Toen was hij plotseling opgesprongen gevaarlijk
grommend zodat zij ervan schrokken, alsof het de duivel was, zeiden zij; daarna had
hij de kop geheven en gehuild zo schel dat de oren er pijn van deden, en met grote
sprongen was hij in de nacht verdwenen. In de verte nog hadden zij zijn gehuil
gehoord boven het gejank en geblaf der andere. Zij hadden het lang gehoord, steeds
verder weg. En zelfs toen het stil was geworden hadden zij de indruk of zij nog hier
en daar het hijgen hoorden van die hond.
Het was al ruim dertig jaar na de ontdekking van die bacil, niet de vanouds bekende,
welteverstaan, die de rabies verwekte, maar die andere met de zonderlinge naam,
waaraan men allerlei euvelen van de mens toeschreef. Een nieuw geslacht was
opgegroeid dat van de hond sprak als een voorwereldlijk dier, alleen bejaarden
herinnerden zich hem gezien te hebben en men zegt dat er nog wel mensen waren
die om hem treurden. Daar de euvelen niet verminderd waren, integendeel, geloofden
de geleerden niet meer dat die bacil daar de schuld van was geweest. Maar de hond
was vergeten en weinigen konden beseffen wat de mens verloren had.
Toen werd in de stad die nachtelijke verschijning waargenomen. Het was in het
begin van augustus met een klare sterrenhemel. Een politieagent, die op de hoek van
een brede laan met bomen onder de lantaarns stond, speurend naar de huizen met
gesloten luiken, hoorde een vreemd geluid, dat op zwaar hijgen
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geleek. Toen zag hij in het midden van de laan een roodachtig beest, dravend met
regelmatige sprongen. Het stond stil, keerde zich naar hem, hief de kop en begon
zacht te huilen. Het jankte en kromp ineen alsof het geslagen werd, het rende weg.
Een ander zag hem de nacht daarna in het midden van de stad, een oude man die
van dieren hield. Toen het beest hijgend om de hoek van de straat kwam, wist hij
dadelijk, dat het een verwilderde hond moest zijn. Hij strekte de hand naar hem uit
en wilde hem naderen, maar de hond ging grommend achteruit. Ook nu begon hij
plotseling te janken en hij stoof weg, alsof er slagen op hem vielen.
In een buitenwijk, waar het vroeg eenzaam werd, hoorde men hem dikwijls al in
de vooravond, maar meestal diep in de nacht. Men klaagde erover, omdat de kinderen
wakker schrikten en bang waren van het jammerlijk gehuil en men merkte op, dat
het beest altijd stilstond voor de woning van een grijze dame, die dan in nachtgewaad
de voordeur opendeed en een kom water op de stoep zette. Daar dronk hij, terwijl
die dame zacht tegen hem sprak, en hij kwispelde, de snoet snuffelend
vooruitgestoken, maar aanraken liet hij zich niet, hoe zij hem ook lokte. Zij zeide
dat hij leek op een does die zij gehad had en grappenmakers vroegen of het misschien
een schim was. Want velen hoorden wel het gehuil, maar zagen hem niet.
Dat gehuil in de nacht werd een plaag en toen in de krant een arts maande tot
voorzichtigheid, omdat het wel een dolle hond zou zijn, afgedwaald van de soort,
die in verwildering leefde, gaf de overheid last hem te vangen en af te maken. Er
begon een jacht, met stokken, met strikken, maar steeds wist de hond te ontsnappen.
Zo onverwacht verscheen hij, in razende vaart springend en weer verdwijnend, dat
de vangers zelf er bang van werden.
Ten leste zag men hem nergens meer, men hoorde alleen het hijgen en het huilen
in de verte. Tegen het einde van de maand, toen de hondsdagen voorbij waren, werd
men ook hier niet meer door gehinderd.
Misschien was die hond dol geweest. Misschien was de dolheid niet veroorzaakt
door een bacil, maar door een reuk, die zijn hart dreef naar de mensen.
ARTHUR VAN SCHENDEL
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Rudyard Kipling Dinah in Heaven
She did not know that she was dead,
But, when the pang was o'er,
Sat down to wait her Master's tread
Upon the golden floor
With ears full-cock and anxious eyes,
Impatiently resigned;
But ignorant that Paradise
Did not admit her kind.
Persons with Haloes, Harps, and Wings
Assembled and reproved,
Or talked to her of Heavenly things,
But Dinah never moved.
There was one step along the Stair
That led to Heaven's Gate;
And, till she heard it, her affair
Was - she explained - to wait.
And she explained with flattened ear,
Bared lip and milky tooth Storming against Ithuriel's spear
That only proved her truth!
Sudden - far down the bridge of ghosts
That anxious spirits clomb She caught that step in all the hosts,
And knew that he had come.
She left them wondering what to do,
But not a doubt had she.
Swifter than her own squeals she flew
Across the Glassy Sea;
Flushing the Cherubs everywhere,
And skidding as she ran,
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She refuged under Peter's Chair
And waited for her man.
There spoke a Spirit out of the press,
Said: - ‘Have you any here
That saved a fool from drunkenness,
And a coward from his fear?’
‘That turned a soul from dark to day
When other help was vain?
That snatched it from wanhope and made
A cur a man again?’
‘Enter and look,’ said Peter then,
And set the Gate ajar.
‘If I know aught of women and men
I trow she is not far.’
‘Neither by virtue, speech nor art
Nor hope of grace to win;
But godless innocence of heart
That never heard of sin:’
‘Neither by beauty nor belief
Nor white example shown.
Something a wanton - more a thief;
But - most of all - mine own.’
‘Enter and look,’ said Peter then,
‘And send you well to speed;
But, for all that I know of women and men,
Your riddle is hard to read.’
Then flew Dinah from under the Chair,
Into his arms she flew And licked his face from chin to hair
And Peter passed them through.
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De zwervers van Dumas
Evenals voor kinderen bloemen bloemen zijn, die zij plukken waar zij ze zien, zo
zijn voor sommige mensen honden honden, zonder onderscheid van mooi of lelijk.
Alexandre Dumas Père kon het niet laten iedere hond, die hij tegenkwam, aan te
spreken en het gebeurde dan ook dikwijls dat een mager zwervertje kwispelend en
jankend van blijdschap tegen die vriendelijke man opsprong en hem volgde. Dumas
kon het ook niet over zijn hart krijgen zo'n hond, wanneer hij voor zijn deur was
gekomen, buiten te laten staan. Daarom waren er altijd straathonden bij hem in huis,
soms veel.
Zijn knecht, die er de lasten van had, maakte er eens een opmerking over en vroeg
of mijnheer wel wist hoeveel er nu waren.
Hoeveel dan? vroeg Dumas.
Dertien, mijnheer, ze maken de stoelen kapot en alle tapijten vuil.
Dertien? riep Dumas, man, dat is een ongeluksgetal, ga gauw de straat op en zorg
dat we er een bij krijgen.

Kunstenaar of hond
In de tuin van de villa Sant' Agata, waar Giuseppe Verdi woonde, staat een marmeren
zuil met het opschrift: Qui riposa/Il mio vero amico.
Een bezoeker, die daar eens met de maëstro langsging, vroeg: Is dat voor een
kunstenaar?
Neen, antwoordde Verdi, het is voor een hond, dat is dikwijls hetzelfde.

De hond van Millet
Millet had een hond die eens erg ziek werd. Dat was in de dagen toen een veearts
alleen verstand had van paarden, koeien en varkens, daarom had de schilder er niet
genoeg vertrouwen in om er een voor zijn hond te raadplegen. Maar hij had juist in
de krant gelezen over een zekere Pasteur, die iets tegen hondekwalen had ontdekt.
Hij schreef een briefje en vroeg of deze dokter even bij hem wilde komen. Pasteur
kwam en genas de hond.
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Virginia Woolf Byron en Boatswain
Lord Byron was een beroemd dichter, wiens gedachten en gevoelens men echter niet
alle ernstig kan opvatten. Maar zijn vriendschap voor zijn hond Boatswain schijnt
oprecht geweest te zijn, al maakte hij ook daarin te veel vertoon. Na de braspartijen,
met zijn andere vrienden gevierd in het adellijk landhuis Newstead Abbey, dwaalde
hij met die newfoundlander door de bossen en noemde hem de enige ware vriend.
In een van zijn sombere buien ontbood hij zijn oude majordomus en sprak hem
aldus toe: ‘Ik zal in de tuin een praalgraf laten bouwen. Wanneer wij sterven zullen
wij daar onder de gewelven te zamen liggen, ik en Boatswain en gij.’
De dienaar boog zonder antwoord. De volgende dag verzocht hij zijn lordschap
te spreken en hij zeide: ‘Ik heb uw lordschap trouw gediend, evenals uw vader en
zijn vader daarvoor. Maar het is tijd voor mij Newstead Abbey te verlaten. En ik zal
u de reden zeggen. Ik ga heen wegens dat plan om de hond en mij te zamen te
begraven. Uw lordschap weet dat honden maar weinig jaren leven. Boatswain is niet
jong meer, hij sterft wel het eerst van ons drieën. Dan laat u hem begraven onder dat
monument. Daarna is het mijn beurt, want ik ben over de zeventig. En als ik nog in
uw dienst was zou u mij naast Boatswain laten leggen. Uw lordschap is even in de
twintig, mogelijk heeft u nog zestig jaren voor de boeg. Zestig jaren zijn genoeg om
mij en Boatswain te vergeten. En wanneer u komt te vallen begraaft men u in
Westminster Abbey bij de groten. Dan, op de dag des oordeels als de doden uit hun
graven verrijzen, staan daar Boatswain en ik naast mekaar. Wat zouden Gabriël en
Sint-Pieter en de anderen wel van mij denken als zij zagen dat mijn medemensen
mij goed genoeg vonden om naast een hond te liggen? Neen, uw lordschap, ik vertrek
morgen.’
Kort nadat de majordomus Newstead Abbey had verlaten werd Boatswain ziek van
de hondsdolheid. Hoewel Byron het gevaar kende verpleegde hij zelf zijn vriend.
Maar toen de hond gestorven was toonde de smart zich op Byrons wereldse wijs, er
werd een prachtige grafsteen in de tuin opgericht met een inscriptie waarvan de
laatste regels waren:
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To mark a friend's remains these stones arise.
I never knew but one and here he lies.

Sommigen beweerden dat Byrons hond dol werd door zielsovereenstemming met
zijn baas, evenals Nero, de hond van Carlyle, die uit het venster sprong, naar men
zeide om zich in een vlaag van zwaarmoedigheid van kant te maken omdat ook zijn
baas zwaarmoedig was. Dit waren evenwel slechts veronderstellingen. De invloed
van de tijdgeest en van de psychische gesteldheid hunner eigenaars op honden is nog
niet voldoende onderzocht, zodat niet vastgesteld kan worden of men mag spreken
van dichtershonden, laat staan van klassieke, romantische of moderne honden.

Dickens en Sultan
Charles Dickens was een hondenman, dat begrijpt een ieder die zijn boeken kent.
Van jongs af had hij omgang met honden en dat hun aard hem vertrouwd was kan
men zien aan zijn beschrijvingen, al blijkt daaruit dat hij van ras niet veel verstand
had.
Een van de honden, die een grote plaats in zijn hart bezat, was Sultan, volgens
hem behorend tot het ras der Spaanse mastiffs, een geweldig beest, geel met een
zwart masker. Een Spaanse dog bestaat er wel, maar die ziet er anders uit. Sultan
was waarschijnlijk al volwassen toen Dickens, die buiten woonde, in Gadshill, hem
kreeg. Hoewel hij jarenlang niets dan last van Sultan had, was hij zeer aan hem
gehecht.
Sultan was een woesteling. De eerste dag dat hij in Gadshill kwam beet hij een
aardig katje dood en at het op ook. Daarna vermoordde hij enige kippen, viel de
tuinman aan en beet een der dienstboden. Zijn zin voor onafhankelijkheid duldde
ook geen gehoorzaamheid, hij ging uit wanneer het hem geliefde en bleef dikwijls
de hele nacht weg. Aangezien hij dan gewoonlijk met bloed bevlekt terugkeerde,
hetgeen op moord duidde, was Dickens genoodzaakt hem een stalen muilkorf aan te
doen, maar ook die was dikwijls bebloed na een nachtelijke tocht.
‘Sultan is verbazend geworden,’ schreef Dickens, ‘een pracht om te zien. Maar
hij is zo vervloekt woest tegen andere honden,
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dat ik verplicht ben hem met een muilkorf te laten lopen. Hij heeft een onoverwinlijke
afkeer van soldaten, en dat is lastig in een streek waar veel militairen zijn. Zo wild
is hij dat hij gisteren, hoewel goed gemuilkorfd, midden in een troep soldaten sprong
die hier voorbijmarcheerden en er een op de grond smeet. Maar als hij niet zo
geprovoceerd wordt is hij voor mij zo zacht en gehoorzaam als een hond maar zijn
kan.’
In een andere brief vertelt hij dat de tuinman op een landloper, die hem had
aangevallen, geschoten had en dat hij daarop zelf met Sultan naar buiten was gegaan
om die man te achterhalen. Hij ontmoette twee politieagenten en hij moest dadelijk
Sultan vasthouden om te verhinderen dat de hond ze aanviel, maar Sultan was zo
sterk dat hij hem haast niet houden kon, zodat hij de agenten toeriep gauw weg te
lopen.
‘Ik kan u niet genoeg danken voor Sultan,’ schreef Dickens weer. ‘Hij voegt zich
naar de gewoonten van ons gezin met de gratie en waardigheid die de gentleman
kenmerken. Hij komt mij van het station halen, volkomen onverschillig voor mijn
opinie over hem, hetgeen ik bewonder.’
Maar Sultans woestheid en vechtlust waren hem niet af te leren, bijna elke dag
ontving zijn baas een briefje van een der buren, die zich beklaagde over schade in
zijn hoenderhok, over een doodgebeten hond, over aanvallen op kinderen, steeds
met een eis tot schadeloosstelling. Dickens was zuinig van nature, bovendien had
hij hard moeten werken voor zijn brood, dus was het niet te verwonderen dat het
hem zwaar viel steeds te moeten betalen voor de wandaden van zijn hond. De mensen
ergerden zich over de man die een gevaarlijk beest hield, een schrik van de omgeving.
Keer op keer stond de politie voor de deur wegens klachten, wegens ruzie en
dreigementen. Hij hoorde meer dan eens van mensen die Sultan wilden doodschieten
of vergiftigen, telkens en telkens weer moest hij iets goedmaken, met geld en met
verontschuldiging.
Die overlast had al jaren geduurd toen Sultan het al te bont maakte.
Het dochtertje van een buurman, van school komende, bleef staan kijken naar het
huis van mijnheer Dickens. De hond, die voor het hek lag te slapen, sprong eensklaps
op het kind af, wierp het op de grond en beet het zo erg dat het naar het ziekenhuis
moest.
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Dickens werd voor de rechter gedaagd en van de tuinman vernam hij wat er over
hem gezegd werd.
Het was al te bar, er moest een eind aan komen. Hij zeide de tuinman het dier maar
dood te schieten. Dickens' dochter schreef hierover: ‘Gisterenochtend bracht de
tuinman Sultan naar de weide achter de tuin en schoot hem dood. De arme hond viel
neer zonder een geluid. Gelukkig dat het goed gedaan werd, zo genadig als maar
kon. Maar het is niet te zeggen hoe vreselijk het was. Toen wij 's avonds naar bed
gingen dachten wij allen aan niets anders en ik geloof dat geen van ons kon slapen.’
En Dickens zelf: ‘Hij was de mooiste hond die ik ooit gekend heb. Er was tussen
hem en mij een volmaakte verstandhouding, zo vertrouwelijk dat er geen andere
verstandhouding mogelijk was.’

Pope en Bounce
Alexander Pope, gebrekkig van leden maar scherp van verstand geschapen, had een
Deense dog tot gezel, Bounce geheten, een hond die goed begreep dat zijn meester
bescherming nodig had. Want behalve gedichten schreef Pope ook satiren en politieke
pamfletten, die het aantal zijner vijanden vermeerderden. En Bounce beschermde
goed, want hij had meer mensenkennis dan zijn baas.
Pope woonde in een villa in Twickenham aan de Theems en hij had een nieuwe
huisknecht in dienst genomen. Zodra die knecht de voet over de drempel zette vloog
Bounce hem aan, hij werd nog op het nippertje door Pope ontzet. De hond had een
natuurlijke afkeer van hem en bleef tegen hem grommen, zodat hij veel aan de ketting
moest liggen. Want de knecht, een herenknecht, was zeer bekwaam, hetgeen Pope
op hoge prijs stelde.
Het was zijn taak in de morgen mijnheer te wekken, zijn scheertuig, zijn bad gereed
te maken, zijn ontbijt te brengen. Maar die taak kon hij niet vervullen omdat Bounce,
zodra hij de slaapkamer binnentrad, op hem afsprong. Dus besloot Pope de hond 's
nachts in de tuin te laten, waar hij immers ook de wacht kon houden.
De eerste nacht nu, dat Pope alleen in de slaapkamer was, werd hij wakker van
een gerucht en hij zag een man die met een groot mes op hem toekwam. Hij riep om
hulp zo luid hij kon, het
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venster brak en Bounce sprong binnen, die onmiddellijk de indringer bij de keel had,
onder hem op de grond. Toen er meer hulp opdaagde en hij bevrijd werd bleek dat
de man de huisknecht was, vermomd, door vijanden afgezonden om Pope te
vermoorden.
Bounce wist dit al de eerste dag dat die knecht in huis kwam.

Virginia Woolf Flush
Flush was de roodbruine cocker-spaniel, die Elizabeth Barret had gekregen nog voor
zij met Robert Browning was getrouwd. Jarenlang hield hij haar gezelschap in de
ziekenkamer, waar hij geen vrijheid genoot. Toen de Brownings naar Florence
verhuisden ging hij mee en hier mocht hij rondlopen waar hij maar wilde. Hij die
vroeger met geen enkele hond omgang had nam hier de manieren van straathonden
over.
Twee- of drieduizend woorden zijn niet eens genoeg om te noemen wat wij zien en
Mrs. Browning moest zelf erkennen dat de Apennijnen boven haar macht gingen:
‘Van deze dingen kan ik u toch geen begrip geven,/rs - maar voor wat wij ruiken
hebben wij maar twee en een half woord ter beschikking. De menselijke neus bestaat
eigenlijk niet. De grootste dichters ter wereld hebben aan de ene kant rozen, aan de
andere mest geroken. De oneindige schakeringen daartussen zijn niet te boek gesteld.
En het was in de wereld van de reuk dat Flush het meest leefde. De liefde was
voornamelijk reuk: vorm en kleur waren reuk; muziek, architectuur, wet, politiek en
wetenschap waren reuk. Zelfs godsdienst was reuk voor hem. Wij zijn niet in staat
zijn eenvoudigste ervaringen met het kluifje en het beschuit te beschrijven. Ook Mr.
Swinburne zou niet hebben kunnen zeggen wat de geuren van Wimpole Street op
een warme middag in juni voor Flush betekenden. En wat betreft de reuk van die
andere spaniel die hij, - Flush dan - op een avond naliep, vermengd met de reuken
van fakkels, laurieren, wierook, vaandels, waskaarsen en een slinger van rozeblaadjes
vertrapt door een satijnen hakje dat in kamfer was bewaard, misschien zou
Shakespeare, als hij bij het schrijven van Antonius en Cleopatra even had opgehouden,
- maar Shakespeare hield niet op.
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Daarmede dus onze onbekwaamheid erkennende kunnen wij slechts opmerken dat
in deze volste, vrijste, gelukkigste jaren van zijn leven Italië voor Flush voornamelijk
een opeenvolging van geuren betekende. Men mag aannemen dat de liefde allengs
haar verlokkingen voor hem verloor. De reuk bleef. Toen zij in de Casa Guidi terug
waren had een ieder zijn bezigheden. Mr. Browning schreef geregeld in de ene kamer,
Mrs. Browning schreef geregeld in de andere. Het kind speelde in de kinderkamer.
Maar Flush ging de straten van Florence op om te genieten van de zaligheden der
geuren. Hij baande zijn weg door hoofden zijstraten, door stegen en over pleinen
door de reuk. Zijn neus snoof de weg van reuk tot reuk, de ruwe, de gladde, de
donkere, de gouden. In en uit ging hij, heen en weer, waar men koper bewerkt, waar
men brood bakt, waar vrouwen hun haar zitten te kammen, waar vogelkooien hoog
opgestapeld op de rijweg staan, waar de wijn in donkerrode vlekken op het plaveisel
wordt gemorst, waar het naar leder ruikt en paardentuig en knoflook, waar kleden
geklopt worden en waar wingerdbladen wuiven, waar mannen zitten en drinken en
spuwen en dobbelen, - overal liep hij in en uit, overal met de neus langs de grond,
volop het wezen der dingen snuivende, of met de neus in de lucht die trilde van
aroma. Hij sliep op dit plekje heet van de zon - wat kon de zon de steen laten ruiken!
Hij zocht die donkere gang van schaduw - wat kon de zure schaduw de steen laten
ruiken! Hij verslond hele trossen rijpe druiven alleen om hun purperen reuk. Hij
kauwde op alles wat de Italiaanse huisvrouw aan taaie restjes van macaroni of
geitevlees van het balkon had gegooid en spuwde het weer uit - geitevlees en macaroni
waren schorre reuken, karmozijnen reuken. Hij liep de bezwijmende zoetigheid van
wierook na tot in de violette kronkelgangen van donkere kathedralen en, al snuivende,
trachtte hij het goud te likken van de grafzerk waar het licht van gebrand glas op lag.
Zijn gevoelszintuig was niet minder sterk. Hij kende Florence in haar marmeren
gladheid en haar keiige ruwheid. Grauwe vouwen in gebeeldhouwde mantels,
gepolijste vingers en voeten van steen kregen een lik van zijn tong, de aanraking van
zijn trillende snuit. Aan de bijzonder gevoelige zolen van zijn poten kwam de
duidelijke afdruk van Latijnse inscripties. Kortom hij kende Florence zoals geen
menselijk wezen het gekend heeft, ook niet zoals Ruskin of George Eliot het kende.
Alleen stommen
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kennen het zo. Geen enkele van zijn duizenden sensaties onderwierp zich ooit aan
de wanvorming van woorden.
Evenwel, ofschoon het de biograaf aangenaam zou zijn uit dit alles het gevolg te
trekken dat het leven van Flush op de laatmiddelbare leeftijd een zwelgpartij van
genot was alle beschrijving te boven gaande, en voorts te beweren dat, terwijl het
kind dag na dag een nieuw woord leerde en daarmee sensaties een eindje verder uit
zijn bereik verschoof, het lot Flush daarentegen in een paradijs liet wandelen waar
de wezenlijkheid der dingen in hun uiterste zuiverheid bestaan-zou dit nochtans niet
waar zijn. De geest die van ster tot ster zweeft, de vogel wiens verste vlucht over
poolsneeuw of tropenwoud nimmer in de nabijheid van mensenwoning en haar
schoorsteenrook gebracht wordt, mag voor zover wij weten zulke onschendbaarheid
genieten, zulk een volledige zegen. Maar Flush had op menselijke schoten gelegen
en menselijke stemmen gehoord. Zijn lichaam was doortrokken van menselijke
hartstochten, hij kende alle nuancen van jaloezie, woede en wanhoop. In de zomer
werd hij geteisterd door de vlooien. Met wrede ironie bracht de zon, die de druiven
rijpt, ook de vlooien voort. ‘Het martelaarschap van Savonarola,’ schreef Mrs.
Browning, ‘is haast niet erger dan dat van Flush in de zomer.’
In ieder hoekje van de Florentijnse huizen sprongen vlooien in het leven, zij wipten
en buitelden uit ieder spleetje tussen de stenen, uit iedere plooi van oud wandtapijt,
uit iedere mantel, hoed of deken. Zij nestelden zich in Flush zijn vacht. Door het
dikste van zijn jas beten zij zich een weg. Hij krabde en kratste. Zijn gezondheid
leed eronder, hij werd knorrig en mager. Er werd raad gevraagd aan Miss Mitford,
aan wie hij hoorde toen hij nog een klein hondje was. Wat voor middel is er, vroeg
Mrs. Browning, tegen vlooien? Miss Mitford, die nog steeds in Three Mile Cross
woonde en nog steeds treurspelen schreef, legde haar pen neder en zocht onder haar
oude recepten wat zij haar hond Mayflower of Rosebud had gegeven. Maar de vlooien
van Reading gaan voor een wissewasje weg, de vlooien van Florence zijn rood en
stoer en Miss Mitfords poeder was als snuif voor ze. In hun wanhoop gingen Mr.
Browning en zijn vrouw op hun knieën naast een emmer water en deden hun best
het kwaad te bezweren met zeep en boender. Tevergeefs. Tot overmaat merkte Mr.
Browning op een dag, toen hij met Flush wandelde, dat de
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mensen naar hem keken en wezen, hij hoorde dat een man fluisterde met de vinger
aan de neus: ‘la rogna’, hetgeen schurft betekent. Daar Mr. Browning tegenwoordig
evenveel als zijn vrouw van Flush hield, was het ondragelijk te horen dat zijn
wandelkameraad aldus gebrandmerkt werd. ‘Robert,’ schreef zijn vrouw, ’kon het
niet langer dulden.’ Er bleef maar één middel over, maar het was even kras als de
kwaal zelf. Hoe democratisch Flush ook geworden was en hoe onverschillig voor de
tekenen van stand, hij was gebleven wat Sir Philip Sidney hem genoemd had, een
geboren gentleman. Hij droeg zijn stamboom aan het lijf. Zijn haarvacht betekende
voor hem wat een gouden horloge met inscriptie en gegraveerd familiewapen
betekende voor een verarmde landjonker wiens uitgestrekte goederen ingekrompen
zijn tot een achtertuin. En die haarvacht wilde Mr. Browning nu opofferen. Hij riep
Flush bij zich en, zoals Mrs. Browning schreef: ‘Hij nam een schaar en knipte hem
helemaal tot hij op een leeuw leek.’
Hoe meer Mr. Browning knipte, hoe meer de waardigheidstekenen van een
cocker-spaniel op de grond vielen, hoe meer de gedaanteverandering tot zijn nek
steeg, zo meer voelde Flush zich van zijn manlijk voorkomen ontdaan, in rang
verlaagd, te schande gemaakt. Wat ben ik nu ? dacht hij toen hij in de spiegel keek.
En de spiegel antwoordde met de schaamteloze oprechtheid die des spiegels is: Je
bent niets. Hij was niemand. Zeker was hij geen cocker-spaniel meer. Maar terwijl
hij keek scheen het of zijn oren, nu kaal en krullenloos, begonnen te trekken, of de
machtige geesten van waarheid en lach er iets in fluisterden. Niets te zijn, is dat
eigenlijk niet de meest bevredigende toestand in de wereld? Hij keek nog eens. Hij
droeg een schouderkraag. De bombast aan de kaak te stellen van degenen die denken
dat ze iets zijn, was dat niet een soort levenstaak? Hoe ook, en op welke wijze hij de
zaak moest oplossen, hij was vrij van vlooien. Hij schudde zijn kraag, hij danste op
zijn naakte, verdunde poten. Hij werd weer vrolijk. Evenzo zal een grote schoonheid,
die van het ziekbed opstaat en ontdekt dat haar aangezicht voor eeuwig is geschonden,
een vuurtje maken van kleren en schoonheidsmiddelen, van vreugde lachen bij de
gedachte dat zij nooit meer in de spiegel hoeft te kijken noch te vrezen voor de
koelheid van een minnaar of de bekoringen van een mededingster. Evenzo zal de
predikant, die twintig jaar opgetuigd is geweest in stijfsel
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en lakens pak, zijn halsboord in de bak gooien en de weggesloten werken van Voltaire
uit de kast halen.
En zo holde Flush weg, kaalgeknipt tot het evenbeeld van een leeuw, maar van
vlooien vrij. ‘Flush,’ schreef Mrs. Browning aan haar zuster, ‘is wijs.’ Zij dacht
misschien aan de Grieken, die zeiden dat het geluk alleen gewonnen wordt door het
leed. De ware filosoof is hij die zijn jas is kwijtgeraakt en vrij van vlooien.

Carlo Collodi Alidoro en Pinocchio
Toen Pinocchio, de alom bekende houten jongen uit de poppenkast, hoewel de
onschuld zelf, door twee veldwachters gearresteerd was, die hem verdachten dat hij
een schoolkameraad met een boek doodgeslagen had, en tussen hen beiden naar het
dorp werd geleid, schaamde hij zich erg. Op het weggetje naar het dorp kwam er
gelukkig een rukwind, die hem de pet van het hoofd woei, zodat die wel tien passen
van hem wegrolde.
Gelieft het u, vroeg de marionet de veldwachters, dat ik mijn pet ga oprapen?
Ga je gang, maar vlug dan, antwoordden ze.
De marionet ging en raapte zijn pet op. Maar in plaats van hem op te zetten nam
hij hem in de mond tussen de tanden en zette het toen op een spanker, zoals de jongens
zeggen, hij liep zo hard hij kon in de richting van het zeestrand.
Hij ging zoals een kogel uit een geweer.
De veldwachters, die begrepen dat het moeilijk was hem te achterhalen, lieten een
grote woeste bulhond op hem los, die de eerste prijs had gewonnen op alle
hondenexamens. Pinocchio liep en de hond liep nog meer dan hij, daarom kwamen
alle mensen aan de vensters en verdrongen zich in de straat om toe te kijken wat de
uitslag van die spannende, maar bloeddorstige wedstrijd zou zijn. Zij werden niet
bevredigd omdat zowel Pinocchio als de hond zo'n grote wolk van stof opjoeg dat
er binnen een paar minuten helemaal niets te zien was. Gedurende die wanhopige
wedren was er een verschrikkelijk ogenblik, een ogenblik waarop Pinocchio zich
verloren achtte. Men moet namelijk weten dat Alidoro (zo heette die bulhond) door
het harde lopen hem bijna had ingehaald.
Het is genoeg als wij zeggen dat de marionet op een afstand van
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een handbreedte achter hem het geblaas en gehijg van dat monsterlijk beest hoorde
en er zelfs de hete adem van voelde.
Gelukkig was het strand nu vlakbij en men kon de zee een paar passen verder zien.
Zodra hij op het strand aankwam maakte de marionet een fraaie sprong, zoals een
grote kikker zou doen, en kwam midden in het water terecht. Alidoro evenwel wilde
stil blijven staan, maar door de vaart waarmee hij liep kwam hij eveneens in het
water. En daar de ongelukkige niet zwemmen kon begon hij dadelijk met de poten
te spartelen om zich boven water te houden, maar hoe meer hij spartelde hoe meer
zijn kop eronder ging.
Toen hij zich omkeerde om zijn kop boven te houden had de stakkerd angstige,
rollende ogen en hij blafte en hij riep: Ik verdrink, ik verdrink.
Net goed, antwoordde Pinocchio die zich nu buiten gevaar achtte.
Help mij, lieve Pinocchio, red mij van de dood.
Door die hartverscheurende kreten werd de marionet, die eigenlijk een best hart
had, tot medelijden geroerd en terwijl hij naar de hond toezwom zeide hij: Maar als
ik je help om je te redden, beloof je dan mij nooit meer te vervelen en achterna te
lopen?
Dat beloof ik, dat beloof ik. Haast je alsjeblieft want als je nog een halve minuut
wacht ben ik goed en wel gestorven.
Pinocchio aarzelde even. Maar toen herinnerde hij zich dat zijn pa altijd gezegd
had dat men door een goede daad te doen nooit iets verliest, en hij zwom naar Alidoro
toe. Hij pakte hem met beide handen bij de staart en trok hem veilig op de droge kant
van het strand.
De arme hond kon niet eens op de poten staan. Zonder het te willen had hij zo veel
zeewater gedronken dat hij er opgezwollen als een voetbal uitzag. De marionet van
zijn kant, die hem niet al te veel wilde vertrouwen, achtte het voorzichtiger weer in
het water te springen en terwijl hij zich van het strand verwijderde riep hij de geredde
vriend toe: Vaarwel, Alidoro, goeie reis en de groeten thuis.
Vaarwel, Pinocchiootje, antwoordde de hond, erg bedankt, hoor, dat je me van de
dood gered hebt. Je hebt me een grote dienst bewezen en in deze wereld komt loontje
om zijn boontje. Bij gelegenheid praten we nog eens.
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Rudyard Kipling Four-feet
I have done mostly what most men do,
And pushed it out of my mind;
But I can't forget, if I wanted to,
Four-feet trotting behind.
Day after day, the whole day through Wherever my road inclined Four-feet said, ‘I am coming with you’
And trotted along behind.
Now I must go by some other round, Which I shall never find Somewhere that does not carry the sound
Of Four-feet trotting behind.

Aesopus De schapen en de honden
Eens beklaagden de schapen zich bij de herder over het verschil in behandeling voor
hen en voor zijn hond. ‘Het is een vreemde manier,’ zeiden zij, ‘en wij vinden het
heus onbillijk. Wij verschaffen je wol en lammeren en melk en jij geeft ons niets dan
gras, dat we bovendien zelf moeten zoeken. Maar van je hond krijg je niets en toch
geef je hem allerlei van je eigen eten.’
De hond hoorde die opmerkingen en diende dadelijk van antwoord: ‘Ja, en zo
hoort het ook. Wat zou er van jullie komen als ik er niet was? De dieven zouden
jullie stelen, de wolven zouden jullie opeten. Ja, als ik niet gedurig de wacht hield
zouden jullie te bang zijn om te grazen.’
De schapen moesten toegeven dat hij gelijk had en zij maakten de herder nooit
meer een verwijt.
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Notitie over de na 1940 gepubliceerde werken
In de oorlogsjaren konden de meeste nieuwe werken van Arthur van Schendel niet
verschijnen. De volgorde waarin de manuscripten na 1940 werden gepubliceerd stemt
niet overeen met die van het ontstaan.
Uit brieven aan Jan van Nijlen en G.H. 's-Gravesande, en uit aantekeningen van
de auteur, is de hieronder vermelde volgorde gereconstrueerd:
geschreven in
1935-1940

gepubliceerd in
1942

De pleiziervaart

1937-1940

1951

Mensen en honden

1940-1941

1948

Een spel der natuur

1941

1942

De wedergeboorte van
bedelman

Voorbijgaande schaduwen 1942-1943

1948

Een zindelijke wereld

1943

1950

Het oude huis

1943-1944

1946

Herdenkingen

1944

1950

De Nederlanden

1944-1945

1946

In deze editie werd met uitzondering van Een zindelijke wereld (zie blz. 770) de
volgorde van publikatie aangehouden.
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Drukgeschiedenis en bijzonderheden van de afzonderlijke werken
De wedergeboorte van bedelman
Geschreven van 1935 tot 1940.
Manuscript: berust bij het Nederlands Letterkundig Museum te Den Haag en in
het bezit van de familie vS.
Drukgeschiedenis:
‘De zelfmoordenaar’ in Groot Nederland, 1935, jg. 33, dl. I, blz. 161. In het dagblad
Het Vaderland als volgt: 1 september 1935: ‘De allemansvrind’; 29 maart 1936: ‘De
liefhebbende vader’; 22 november 1936: ‘De haarklover en de muggenzifter’; 14
maart 1937: ‘De wedergeboorte van bedelman’; 23 mei 1937: ‘De gouden sleutel’;
6 juni 1937: ‘De ideeën van Duimelot’; 20 juni 1937: ‘Het zelfportret’; 18 juli 1937:
‘Het vrouwtje van waarom’; 1 augustus 1937: ‘Het lachende water’; 7 november
1937: ‘De goedhartige banketbakker’; 19 december 1937: ‘De dure jeugd’; 16 januari
1938: ‘De kampioenen’; 13 februari 1938: ‘De hupsche deern’; 13 maart 1938: ‘Het
onopgehelderd raadsel’; 19 juni 1938: ‘De onmenschelijke geliefde’; 3 juli 1938:
‘De ouderwetsche kermis’; 17 juli 1938: ‘De donkere heeren’; 6 november 1938:
‘De verjaardag’; 20 november 1938: ‘De kleurlingen’; 29 januari 1939: ‘De gelukkige
deelgenootschap’; 15 oktober 1939: ‘De dwaze fortuin’; 12 november 1939: ‘De
grootmoedige bazaarman’; 17 maart 1940: ‘De goudenregenboom’; 14 april 1940:
‘De verzwonden beelden’ (dit verhaal werd tevens opgenomen in 1001 Avond,
vertellingen uit de wereldliteratuur, bij Contact te Amsterdam, z.j.); 21 mei 1940:
‘De gemaakte spoken’.
Eerste en tot nu toe enige druk, met een bibliografie van AvS door G.H.
's-Gravesande (achterin) en met een lijst Errata op een los blad toegevoegd, in ‘De
Nieuwe Meulenhoff Editie’ nr 15, bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam, 1942.
De tekst is afgedrukt naar deze druk, met de verbeteringen van de bijgevoegde
Errata-lijst. Het verhaal ‘De nachtuil’, dat
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reeds in de bundel Nachtgedaanten is opgenomen (zie Verantwoording deel 5, blz.
788), is hier weggelaten.

Een spel der natuur
Geschreven omstreeks 1941.
Manuscript: in het bezit van de familie vS.
Drukgeschiedenis:
Eerste druk, waarvan 25 exx. op Hollands papier, met een bibliografie van AvS
door G.H. 's-Gravesande (achterin), met een band- en omslagontwerp van Tine
Baanders, bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam, 1942. Tweede druk, idem (van deze
druk zijn in afwijking van de vermelding in het boek geen luxe-exemplaren
verschenen), 1942. Derde druk, met een bibliografie van AvS door G.H. 's-Gravesande
(achterin) en met bio- en bibliografische gegevens van de schrijver op de achterzijde
van het stofomslag, met een band- en omslagontwerp van Gerard Hordijk en met
een foto van de schrijver op de achterzijde van het stofomslag, als fotografische
herdruk, bij Querido Inc. te New York, 1943. Vierde druk, met een band- en
stofomslagontwerp van Tine Baanders, bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam, 1946.
De tekst is afgedrukt naar de tweede druk.

Een zindelijke wereld
Geschreven in 1943.
Manuscript: berust bij het Nederlands Letterkundig Museum te Den Haag en in
het bezit van de familie vS.
Drukgeschiedenis:
Eerste en tot nu toe enige druk, met een Woord vooraf door de uitgever en met
een bibliografie van AvS 1874-1946 door G.H. 's-Gravesande (achterin), met een
stofomslagontwerp van Henk Krijger, in de ‘Romulus-editie’, bij J.M. Meulenhoff
te Amsterdam, 1950. Een deel van deze oplage is met het omslagontwerp van Henk
Krijger uitgebracht in de ‘Meulenhoff Editie’ (E 193), bij Meulenhoff Nederland bv
te Amsterdam, 1969.
Het Woord vooraf van de uitgever luidt als volgt: ‘Van Schendel, die van April
1940 af in Italië verblijf hield en dus de
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oorlogstijd noch de bezetting in Nederland heeft meegemaakt heeft zich in dien tijd
meer dan ooit met het vaderland verbonden gevoeld. Hoezeer hij zich het tragische
lot van ons land heeft aangetrokken, blijkt wellicht uit zijn roman: Een Zindelijke
Wereld. In dit boek, geschreven in 1943, stelde hij zich de oorlog als geëindigd voor.
Het feit dat hij de werkelijke toestanden niet uit persoonlijke ervaring kende en dat
hij zijn roman schreef op een moment waarop de ergste tijden nog niet waren
aangebroken, maakt dat de hier beschreven toestanden afwijken van de werkelijkheid
die de schrijver bij zijn terugkeer in Nederland leerde kennen. Dit bracht hem ertoe,
temeer waar allerwegen oorlogsboeken het licht zagen, zijn roman terug te nemen.
Thans, na jaren, kan dit bezwaar niet meer gelden en is hiermede het gehele werk
van Arthur van Schendel, voorzover zich dit in voltooide staat bevindt, gepubliceerd.’
NB. De hierboven geschetste omstandigheden hebben een dermate groot verschil
tussen datum van ontstaan en verschijning tot gevolg gehad, dat ten aanzien van de
plaatsing van deze roman in het geheel van het oeuvre bij uitzondering aan
eerstgenoemde datum de voorkeur is gegeven.
In het Woord vooraf is de mededeling in de laatste zin in zoverre onjuist dat nadien
nog de verhalen bundel De pleiziervaart postuum verscheen.
De tekst is afgedrukt naar deze druk.

De nederlanden. Een gedicht
Geschreven in 1944.
Manuscript: in het bezit van de familie vS.
Drukgeschiedenis:
Eerste en tot nu toe enige druk, waarvan 25 exx. op Hollands papier, bij J.M.
Meulenhoff te Amsterdam, 1946 (in het boek staat 1945).
De tekst is afgedrukt naar deze druk.

Het oude huis
Geschreven in 1943/1944.
Manuscript: in het bezit van de familie vS.
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Eerste druk, waarvan 25 exx. op Hollands papier, met een bibliografie van AvS door
G.H. 's-Gravesande (achterin) en met een band- en omslagontwerp van Tine Baanders,
bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam, 1946. Tweede druk, idem, 1947. Derde druk,
idem, 1948.
De tekst is afgedrukt naar de tweede druk.

Mensen en honden
Samengesteld in 1940/1941.
Manuscript: in het bezit van de familie vS.
Drukgeschiedenis:
De in het boek opgenomen verhalen van de schrijver zelf, ‘De dolle hond’ en
‘Huon, of over den hond’, verschenen eerder in respectievelijk het dagblad Het
Vaderland, 31 juli 1938, en in de serie ‘To the happy few’, door A.A.M. Stols als
veertiende boek gedrukt voor zijn vrienden in een oplage van 110 exx, waarvan 10
exx op Japans en 100 exx op geschept Engels papier, bij A.A.M. Stols te Maastricht,
1928 (in het colofon staat: gedrukt in december 1927).
Eerste en tot nu toe enige druk, met 16 illustraties, waarvan de twaalfde, verkleind,
tevens op het stofomslag voorkomt, en met een Kort bericht door de verzamelaar
voorin, een verantwoording van de tekst door AvS-de B. (Annie van Schendel-de
Boers, de weduwe van de schrijver) en een Lijst van illustraties (achterin), bij J.M.
Meulenhoff te Amsterdam, verschenen in 1948 (in het boek staat 1947).
NB. Op de manuscripten staat als titel achtereenvolgens ‘De Hondenwereld’,
‘Honden en Dichters’, en ten slotte ‘Honden en Menschen’.
Bij de eerste druk schreef mevrouw Annie van Schendel-de Boers de volgende
verantwoording:
‘De schrijver heeft deze bloemlezing in de oorlogstijd samengesteld. De
omstandigheden hebben de uitgave vertraagd en pas na zijn dood is de kopij ter
zetterij gekomen, waardoor hij de correctie niet zelf meer ter hand heeft kunnen
nemen. De heer G.H. 's-Gravesande was zo vriendelijk de proeven door te zien.
Alle niet gesigneerde stukken en opmerkingen heeft de samen-
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steller geschreven. De fragmenten, waaronder de naam van een buitenlandse auteur
vermeld is, heeft hij vertaald, met uitzondering van het stuk Buffon's Natuurlijke
historie (1705) dat, op zijn verzoek, daar hij het boek niet in zijn bezit had, door R.
van Lier vertaald is.
In enkele gevallen is het niet mogelijk gebleken om de vertaalde fragmenten van
werk van buitenlandse auteurs van een bronvermelding te voorzien daar in de
nagelaten papieren niet te vinden was uit welke boeken ze overgenomen zijn. Dit is
de reden, dat alleen de auteursnamen vermeld werden.’
De tekst is afgedrukt naar deze druk.
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