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Hoe wordt men Kunstschilder?
Door Willem van Zuylen.
Hoe wordt men kunstschilder?
Dat is, Dames en Heeren, de vraag, waarover ik mij, een tien minuten wenschte
te occupeeren.
Hoe wordt men kunstschilder? Het begin is natuurlijk de eenvoudigste zaak van
de wereld, Papa of Mama, ziet dat de jongen veel liefhebberij in teekenen heeft, hij
heeft dan ook wel ‘aanleg,’ en daarom wordt besloten, hem daarin onderricht te doen
geven.
Men begint natuurlijk als schooljongen, de teekenschool te bezoeken. – De
teekenschool! – Heerlijk woord voor de jeugd! – Zoo'n school! – Hé, dat is iets!
Zie de lieve jeugd maar eens in volle werking, even vóór de school 's morgens
geopend wordt; en dan moet er in den winter, sneeuwvoorraad zijn! (lachend) Lieve
God! Wat heb ik als jongen dan wel schik gehad! Wat zeg ik, .... schik?! Neen echte
jongenspret! Ja, dat was goddelijk; wij hielden tusschenbeiden een volkomen veldslag!
En, lieve hemel als er een slachtoffer voorbij kwam
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in de gedaante van een wandelaar of ‘een kinderen naar school brengende
dienstmaagd!’ – Die pret was niet te betalen!
Toch ben ik met die sneeuwaardigheden er wel eens leelijk mee tegen de lamp
geloopen, enfin, dat beteekent voor zoo'n jonge schoolbengel ook al niet veel!
(lachend) Ja, ik herinner mij 't nog, het staat mij nog zoo goed voor, of het gisteren
gebeurd was.
Ik was tamelijk wild en speelsch, zooals schooljongens meestal zijn. Als ik
kattenkwaad kon doen, dan leefde ik! – Dus u kunt wel begrijpen hoe er dat voor
schooltijd somtijds naar toeging! Ga het maar eens bij uw eigen na, wat is er voor
een schooljongen verleidelijker, dan in den winter, van die bergen heerlijke, malsche
sneeuw!!! Zoo'n massa sneeuw, waar je zoo mee doen kunt wat je wilt!
Zoo was ik dan ook op zeker ‘sneeuw-ochtendje, naar hartelust bezig, en liefst
met al de jongens! – Wij hadden een soort fort opgesteld en toen ging het er op los!
– Al hoewel ik tot commandant was bevorderd, fungeerde ik liefst mee als werkend
lid. – De aanval was reeds in vollen gang; er komen manschappen te kort, wij zullen
de neerlaag krijgen, wanneer er niet gauw versterking komt .... wat te doen? Nood
breekt wet, en als commandant moest ik zelf een handje meewerken! Juist wilde ik
zoo'n reuzen-sneeuw-projectiel met het hoofd van mijn tegenpartij kennis laten
maken, toen de leeraar naar buiten komt, om ons aan ‘negen uur’ te herinneren, en
precies den vollen laag tegen zijn orthodoxsche lange gouënaar krijgt!
Nu kunt u begrijpen wat daarop volgen moest, maar
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wat geeft daar een hollandsche schoolbengel om? – (met verrukking) Hè! die schooltijd
is toch wel de gelukkigste tijd die men beleeft, en dan .... (zich bedenkende) O, pardon
.... Nu dan, zooals ik zei, men begint, naar de teekenschool te gaan. – De eerste dagen
is dat dan nog al vreemd. Ziet u, dan is alles zoo vreemd – vreemde leerlingen, –
vreemde onderwijzers – de één, op het eerste gezicht zacht en voorkomend, den
ander daarentegen, streng, forsch, met een voorkomen als een generaal!
Bij ons op de school was er zoo een; met een voorkomen en een zware baard.....
Zoo'n gracieuze baard! Precies generaal Mannteuffel!
Nu, .... ik mag het wel graag zien dat een onderwijzer zoo'n flink manlijk
voorkomen heeft; hm? – het geeft tot zelfs aan schooljongens een zeker ontzag, en
toch .... Ja, ik spreek daar van een generaal, – maar wat kan het toch wonderlijk in
de wereld toegaan, hm? –Wilt u wel gelooven dat het maar weinig – bitter weinig
gescheeld had, of ik had een generaal, een echte heuselijke generaal tot Schoonpapa
gehad! – Ach god, dat kan soms zoo raar loopen!
Op een zeker feest, dat bij één van mijn tantes, een effective adelijke dame, plaats
had .... Dat is te zeggen, het was een zoogenaamd ‘verjaarfeest’ – want het had er
eigenlijk meer van weg, of men dit als de gunstigste gelegenheid beschouwde, om
.... ‘jongelui van beiderlei kunne’ met elkander in kennis te doen komen. En dan was
het al wel zeker dat door ‘wederzijdsche ouwe lui’ al met zekere takt vastgesteld
was, wie er in den fuik moest loopen! – (altijd in het belang van de kinderen,
natuurlijk!) – Want telken jare, na dat bewuste ver

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

4
jaarfeest, hoorde men van dit of dat engagement! – Nu, op dat feest dan, dat bij mijn
tante plaats had, ontmoet ik een jong, engelachtig-elegant dametje, een dametje ....
zoo wat .... (zoekende) net als die jonge dame dáár! – Elegante vorm – lieve,
beminnelijke taille; goddelijk schitterende oogen! – zelfs een fieren blik! – het laatste
was trouwens niet te verwonderen – zij was een dochter van een generaal! – Nu
geloof ik wel, dat er iets van een soort ‘engagement’ van gekomen zou hebben, wij
waren al (‘qua-discours’) een tamelijk eindje gevorderd, maar.... op het oogenblik
dat ik door die jonge dame aan haar papa wordt voorgesteld – en ik, zoo iets
majestueus mannelijks vóór mij zag – – – (het was mij niet kwalijk te nemen, want
ik was heelemaal 17 jaar!) toen ontzonk mij den moed! – Ik maakte een bedremmeld
en half verfonfaaid excuus, werd zelf met mijn onbeholpenheid verlegen, en ....
(treurig zuchtend) ik heb dat engeltje nà dien tijd nooit weer gezien. – Wat of zoo'n
‘generaalsgezicht’ iemand op 17-jarigen leeftijd toch confuus kan maken! – Wat???
(met extase) en dan .... O! – pardon, dat is waar óók! (rust). Nou, zoo als ik zei, ....
dan zit zoo'n ‘pas-beginnende’, – zoo'n ‘Nieuweling’, in zoo'n teekenschool, tusschen
al die vreemde jongens, en bij meesters, die hij nog niet begrijpt, omdat hij ze nog
niet kent. En dat kan soms zóó raar loopen, dat zoo'n eerste indruk je geheel en al
voor je verdere loopbaan onbekwaam maakt, .... dat is te zeggen: niet direct
onbekwaam, maar onmogelijk! – Ik heb er verleden nog een voorbeeld van gezien:
– Een jongmensch, zoowat tusschen 16 en 18 jaar; – héél veel aanleg en liefhebberij
voor
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de kunst, wordt toevallig geplaatst in een klas waarvan de leeraar een vreeselijk
onaangenaam humeur heeft, tengevolge .... ‘kleine huiselijke verschillen’; en dat
kwam, (men ziet het trouwens meer) Hij; – de teekenmeester, had de kunde, Zij; –
de teekenmeesteresse, had het geld! – Zij; .... niet op haar mondje gevallen; – Hij,
tamelijk hoog en onbuigzaam; – en, had dan dat ‘teekenend echtpaar’ eenig huiselijk
verschil gehad, dan moesten de arme leerlingen er voor boeten! – en, zulke karakters
krijgen soms om de nietigste zaken verschil; – verleden hadden zij het grootste dispuut
over een dienstmeid – over een keukenmeid! – Nu kan men onder de keukenmeiden
wel iets kolosaals aantreffen, want, je hebt er mannetjesvinken bij! – En toch, van
een flinke keukenmeid, (laat er nu eens iets aan haperen) ziet men veel door de
vingers; eerstens: wat is er heerlijker, dan een goed, smakelijk bereid diner? en dan
.... wie is volmaakt? – Maar in dat huwelijk van dien bewusten teekenmeester en
diens ega was dat een heel andere kwestie. Zooals ik u zei: Hij had de kunde; Zij had
het geld; Zij, niet op haar mondje gevallen, Hij, tamelijk hoog en onbuigzaam en
wanneer zulke twee vulkanen met elkander in botsing komen.... berg je dan maar!!!
– Maar .... dat was met deze geschiedenis het geval toch niet, – ditmaal was het geen
kwestie tusschen man en vrouw, maar, tusschen vrouw en keukenmeid. – De zaak
had zich voorgedaan als volgt: Mevrouw de teekenmeesteresse die doodzuinig was,
dus op de nietigste zaak lette, miste op zekeren middag uit de vliegenkast een rollade!
– dat is te zeggen, een aangesneden rollade. – Het geheele huis

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

6
was in rep en roer! Alles wat in dat huis leven had, moest bij Mevrouw, voor 't gerecht
komen, en ondervraagd worden. Niemand wist waar dat restant gebleven was. De
keukenmeid, een zenuwtoeval voelende aankomen, geeft in haar wanhoop ‘de poes’
er de schuld van en .... o ongeluk een half uur later ziet Mevrouw die bewuste poes,
met een paar sporen aan en een politiemuts op, met de vermiste rollade in een courant
gewikkeld onder zijn arm, langs de keuken naar buiten sluipen! – De keukenmeid
was met een stukrijder aan 't verkeeren, vat u? – daardoor was dat heele voorvalletje
minder te verwonderen, want je hebt soms rare stukrijders onder de stukrijders! –
En die kerels zijn zoo uitgeslapen, hm? – de meeste hebben een keukenmeid aan de
hand, en er zijn voorbeelden van, dat ze er nog een werkmeid bij op na houden, die
gemeenlijk op verkenning uitgaat! – en als dat zoo is .... (zuchtend) arme vliegenkast!
Ja, van stukrijders gesproken, het komt nu toevallig zoo te pas, maar daar heb ik
toch eens een rare geschiedenis van bijgewoond. – Verbeeldt u; een nicht van mijn
ouwe vrouw, was, om bizondere finantieele redenen, gehuwd met een hoog bejaarden
maar schatrijken handelaar in Geldersche waren.
De man hield zielsveel van haar, dus hij voorkwam als 't ware al haar wenschen.
– Zij bewoonden een schilderachtige villa, die hij expres voor haar had laten bouwen,
hield equipage voor haar, kortom, zij had, wat men zoo noemt, ‘een hemel op aarde!’
Zij was dan ook, den leeftijd in aanmerking genomen, tamelijk gelukkig. – Nu,
kinderen kwamen er niet, dus besteedde de
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man, wanneer hij niet op de villa bij ‘vrouwlief’ was, tijd en kapitaal aan het uitbreiden
van zijn handel, die daardoor natuurlijk in omvang schrikbarend toenam. – Dat is
eigenlijk trouwens niet, waar ik op neer wil komen. – Maar, door dat hij tevens veel
buitenlandsche verzendingen had, moest hij ook een groot personeel hebben, zoowel
vrouwelijken als mannelijken. – Dikwijls gebeurde het, dat mijnheer, door drukte
was verhinderd, zijn kantoor te verlaten en moest er dan een boodschap naar de villa,
kon hij toevallig het beste daarvoor zijn eersten knecht missen; het gevolg hiervan
was, dat de keukenmeid van mevrouw het ongeluk heeft, verliefd te raken op den
eersten knecht van mijnheer.
Op zich zelf beteekent dat natuurlijk niemendal, want wat is eenvoudiger dan dat
een keukenmeid verliefd wordt op een knecht of een knecht op een keukenmeid,
maar!.... Nu gaat dat vrijend paartje aan trouwen denken; en wat het ergste is, hij,
de knecht is vroeger stukrijder geweest, kent dus al de truken die in het verkeeren
met een keukenmeid te pas komen, en juist in de bruidsdagen krijgt die geldersche
waren-handelaar een bezoek van een rechercheur, met de vraag of mijnheer er van
wist, dat dat jonge paar bijna nacht en dag, geldersche ham gebruikte. – De handelaar
begreep echter dat zaakje en zei maar voor het gemak: ‘Ja, dat is in orde mijnheer,
ik weet er alles van, dat is mijn ham, – en de ooren en pooten die u er vinden mocht,
zijn ook van mij.... Dat zei hij, eerstens omdat het eigenlijk voor hem de moeite niet
waard was om er veel geloop voor te hebben, en tweedens was hij overtuigd dat zij
er gauw genoeg van zouden hebben! – Ach, een ieder kent zijn
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eigen waar het beste! – Toch zegt men, dat die stukrijder en zijn vrouw een jaar lang
in geldersche waren deden; ik zeg, daar moet men stukrijder voor geweest zijn, en
dan kwam daar nog bij ... O pardon! ik zou de heele draad van mijn discours vergeten.
– Ik zeg dan, zoo'n jongen zit in het eerst in zoo'n teekenschool, enkel onder vreemde
gezichten, en onder vreemde onderwijzers. Ach God, hoe dikwijls ziet men niet....
't is mij zelf gebeurd; ik was de oudste jongen van het gezin; vader zei, zoo tegen
moeder. ‘Meidlief ik weet waarachtig niet, wat ik dien jongen moet laten leeren, –
hij is volleerd, wordt zoo groot als een olifant en plaats op een kantoor?.... Nu, wat
zal voor hem een kantoor wezen hij teekent nog al aardig, wat denkt je van
kunstschilder. ‘Mensch!’ zei moeder, waar denk je aan? – daar zit nog al veel geduld
in dien jongen, 't is al wild wat er aan is. – ‘Ach,’ zei vader, dat blijft zoo niet, dat
zal nog wel veranderen.
Kort en goed, men besloot, met mij een begin te maken, en, ook ik ging naar de
teekenschool! – maar ... (lachend) dat was in orde!
Na de eerste maand kreeg mijn ouwe heer een schrijven van mijn teekenmeester,
waarin hij door zijn edele wordt aangeraden, voor mij liever iets anders te kiezen,
dan de schilderkunst, want ik was te bewegelijk om ooit aan ernstige studie te denken,
en de meester besloot zijn schrijven met de vleiende opmerking, dat er waarschijnlijk
toch niet veel van mij terecht zou komen!
't Is waar, het spreekwoord zegt ‘alle hout is geen timmerhout,’ en ik weet zelf
niet welk soort hout of ik op dit gebied was, ik heb er later nog wel eens over
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gedacht, en .... (kijkt op zijn horloge) O, pardon! dat is waar ook! ik ben al tien
minuten bezig met de vraag aan U:
‘Hoe wordt men kunstschilder? en niemand heeft mij daar iets op geantwoord. –
Neem mij niet kwalijk Dames en Heeren, maar nu is het ook uw schuld dat ik omtrent
die vraag, even wijs weg ga als ik gekomen ben.
Enfin, ik heb geduld; dan zullen wij er later nog wel eens op terug komen, want
ik zou toch wel eens een goede uitlegging op de vraag willen ontvangen:
‘Hoe wordt men kunstschilder?’
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Goeie God!.... wat heb ik 'n haarpijn!!!
Monoloog voor Willem van Zuylen.
Door Pierot.
(Komt op, in de linkerhand een geopend briefje, in de rechterhand een zakdoek,
waarmede hij langs zijn voorhoofd wrijft, – kijkt zuchtend rond).
Goeie God! – wat heb ik 'n haarpijn! – foei! foei!!! – elk hoofdhaartje is nu, in 't
gevoel, letterlijk zoo dik als een Goudsche pijpensteel! – en dan hier .... (wijst op
zijn maag). Volslagen werkstaking! – Al mijn organen laten mij op dit oogenblik in
den steek! – (tot het publiek). Neen, zóó iets is u bepaald toch nog nooit overkomen
– wat blief? – Neen, dat kan mij alléén maar gebeuren! – Ja, dat is juist gisteren een
jaar geleden, toen begon het!.... dat 's te zeggen: niet mijn haarpijn; neen, daar geniet
ik pas van, sedert van morgen, maar ik bedoel – toen is de oorzaak begonnen,
waarover ik mijn geheel volgend leven nog zuchten zal. Een onbezonnen streek, zult
u veronderstellen? O jee, neen! – Neen, het was een domme streek!.... een
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ezels-domme streek! ziet u? – Of liever .... Enfin, oordeel u zelf maar, ik zal het u
zoo duidelijk mogelijk maken, (voelt aan de slapen van zijn hoofd). Hè! als dat
kloppen, hier, nu maar een beetje wil ophouden – dan kan ik u dat eens op m'n gemak
uitleggen (grillende) en geest van salmoniac en kamferspiritus, helpt me vandaag
óók al niet!.... Goeie God! wat heb ik 'n haarpijn!!! – elke oogappel weegt, geloof
ik, een kilo!!! – Enfin, ik mag het niemand anders kwalijk nemen dan mij zelf, want,
het is mijn eigen schuld – en uit! – (zuchtende) O God! was ik gisteren maar lid van
de blauwe knoop geweest! – Maar, zoo ongelukkig als ik dáár nu ook ingeloopen
ben, dát kan de beste gebeuren. Ziet u, ik had een ouwe tante.... Nu, welk mensch
heeft nu geen tante, zult u zeggen. Jawel, daar hebt u gelijk in, maar alle tantes zijn
niet eender. – Ik zal u .... ja, hoe zal ik u nu een flauw begrip doen krijgen, van die
tante. – Zij was namelijk een heel verre achtertante, – als u maar eens wil uitrekenen
in de hoeveelste graad ik haar neef was. – Zij was de eenigst overgebleven zuster,
van een zwager, van de halve zuster van mijn papa zijn derde vrouw! – maar door
bizondere omstandigheden in onze familietakken, tòch nog mijn tante. – Zij was niet
groot van stuk – had maar één oog, liep een beetje mank, was 70 jaar, en ... vrijgezel
... ik bedoel: Zij was nog ongehuwd; zij was: zoo als de dichters, zoo'n product
noemen: Een zeventig-jarig maagdelijn! Was schatrijk maar even zoo gierig, – en
zooveel last zij vroeger jaren van mij had, had zij van af verleden jaar, tot aan haar
dood van reumathiek. Nu ja, maar reumathiek komt hier nu heelemaal niet bij te
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pas. – Niet waar? wat hebt u nu eigenlijk te maken met reumathiek van mijn tante.
't Is tante zelf daar ik het over moet hebben .... Ziet U? Zoo begint mijn bedroefde
geschiedenis. ‘In den jare onzes Heeren, anno 1830, in den nacht van den 13den
November, tusschen 1 en 2 uur, was die bewuste tante zoo vrij, voor het eerst, het
levenslicht te aanschouwen! – en dat merkwaardige uur, heeft zij verleden jaar, voor
de zeventigste maal gevierd! – En als bewijs, hoe zuinig die tante was .... dàt, was
het eenige uur in het geheele jaar dat zij bij haar souper een half ons komijnekaas
gebruikte! – Nu, moet U weten, tante bewoonde een Villa; – op de punten van het
hek stond met groote vergulde letters ‘Villa Maagdenburg!’ – Vlak naast 'n hotel
met uitspanning – waarvan de eigenaar een sjoviale weduwnaar was met een dito
ongehuwde 23 jarige dochter. – Wanneer ik nou vroeger, toen het met tante en mij
nog ‘áán,’ was, tante op haar geboortedag kwam bezoeken! verbood de maagdelijke
politesse, dat ik hij tante overnachtte, en logeerde ik dan voor haar rekening liefst
zoo schraal mogelijk bij dien Hotelier – weduwnaar en diens dochter. Natuurlijk ‘en
chambre privé’ .... dat wil zeggen: ik sliep .... ‘Cavalier seul!!!’ – maar wat denkt
een mensch?.... tante wordt een daagje ouder – en ik, de eenige erfgenaam .... Want
die andere takken waren allemaal dood, weet u? – dus ik dacht: Ik zal alles maar
voor lief nemen, en troost zoeken bij den hotelier en zijn dochter, een kolossale,
aardige, jolige meid, die toen aan het verkeeren was met een reiziger in cognac. –
Wat wil nu het geval? – gisteren, juist twee jaar geleden (zuchtend) het laatste be
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zoek dat ik tante bracht, hoor ik tot mijn verbazing, dat die hotelier's dochter, haar
cognac-reizigers-engagement had verbroken, en .... verliefd was geworden, op ....
mij!!!
Ja, ziet u? – dat had die vader, die weduwnaar zoo stiekum behandeld, omdat hij
hoorde dat ik tante's eenige erfgenaam was! – Nou, om u de waarheid te zeggen,
onaardig vond ik de meid niet. – Zij was kolossaal aardig; bepaald waar, want bij
voorbeeld, wat ik nou hier heb (wijst op het haar aan zijn achterhoofd) tot hier – dat
had zij, als het los hing tot (wijst achter zijn knie) hier! – hm? Wat blief? – en dan
(wijst op zijn bovenarm) dàt .... zóó iets!.... kolossaal!!! – en (wijst op zijn kuiten)
dat bedoelt u?.... O, pardon, daar was toen in 't Hotel nog niets van bekend. – Neen,
zooals u nu ook wel kunt begrijpen, het was een kolossaal-gebouwde-sjoviale meid
.... (smachtend) En een mondje met een paar kersroode lipjes .... waarop als het ware
stond te lezen: (schalks) ‘Nou, neem er dan nog maar eentje!’ – Maar tante zei: dat
zij met iederéén zoo familjaar was, en dat als ik een engagement met haar aanging,
dat wel eens tot mijn schade kon uitloopen. – (voor zich) God heeft haar ziel, maar
.... gelijk had ze! – (rust.) – (veegt zich het voorhoofd af.) Goeie God! wat heb ik een
haarpijn! 't wil maar niet beter worden. – Nu, om kort te gaan, ik stoorde mij daar al
zeer weinig aan, en .... nu gisteren juist een jaar geleden had ik geen tijd om tante te
bezoeken, en wist dus niet beter te doen, dan haar een hartroerende gelukwensch te
zenden, ik had hem liefst in poëzie laten maken. – Niet waar? men vangt toch meer
vliegen met
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honig dan met azijn! – En – een heel lief beknopt excuus aan mijn lieve 23-jarige
hotelier's dochter. – Toen wil het ongeluk dat ik voor bizondere zaken, een reis moet
maken, die mij zoowat negen maanden uitlandig doet zijn. – Daar krijg ik op zekeren
morgen in Antwerpen een telegram van des tante's Notaris, van den volgenden inhoud:
Amice! – schrik niet – ouwe tante dood – testament verzegeld – brief voor u, bij mij
gedeponeerd – kom spoedig! (blij) O, God! wat een tijding! – ik was juist dien tijd
zoo hard als een steen! – Van af dat oogenblik kon ik niet meer geregeld aan zaken
denken. – Miljoenen glinsterden voor mijn oogen!! en in mijn confusie telegraaf ik
aan drie vroegere academie-vrienden: ‘Amice! – schrik niet –ouwe tante dood –
Woensdag 13 November groote vriendenfuif bij mij aan huis, breng
muziek-instrumenten meê! Antwoord betaald.’ – Daarop krijg ik antwoord terug:
‘Amice, gecondoleerd met ouwe tante – komen allen precies op tijd – nieuwe snaren
opgezet voor amusante dooienmarsch! pret hebben!’ – Nou, (lachend) wij hebben
ons dan ook heerlijk geamuseerd! – Verbeeldt u, ik kom gisteren avond zoo wat zes
uur op mijn kamer – en allen zitten al in optima-forma, op mij, hun gastheer te
wachten. – Havik met zijn violoncel – van Santenhof, met zijn clarinet, en van
Dussendorp, aan de piano! (lachend) die spotvogels! – natuurlijk doe ik een pas in
de kamer – of daar begint dat trio een voorspel van een Mariniers-dooienmarsch, die
in eens in driekwartmaat overslaat in een pas gecomponeerde wals van Strauss! Ik
behoef niets meer te doen, zij hebben overal voor gezorgd – de tafel is overvloeiende
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van mijn wijn! – van mijn sigaren! – Mijn veelbelovende vriendjes zijn van 5 uur bij
mij in de kamer en reeds aan hun vijfde flesch bezig! – Ik heb niemendal te zeggen!
alles was reeds voor mij in de sjoviaalste wanorde gebracht! – Ik zeg: jongens, een
oogenblikje – even naar den Notaris – anders is-ie-gesloten .... Zijn kantoor bedoel
ik natuurlijk. – Goed – ik ga naar den Notaris – ontvang 'n brief.... en wil die,
zenuwachtig nieuwsgierig openen! – halt! zegt de Notaris, eerst het envelop lezen!
– Daarop zie ik in tamelijk kattenschrift staan: deze niet openen voor den nacht van
den l3den November tusschen 1 en 2 uur. ‘En het testament?’ vraag ik aan den Notaris.
– Dat kan eerst morgen geopend worden, nadat u dien brief gelezen hebt. – O, pardon!
– Adieu, heer Notaris, – tot morgen. – Uw Dienaar, zegt den Notaris, zoo deftig
mogelijk en ik weg! – Weer thuis gekomen, zie ik zeven ledige flesschen staan,
waardoor alles rondom mij – vroolijkheid en overeenstemming inademt. Toen ik
boven kwam dronken zij juist op de gezondheid van mijn overleden tante .... dat zij
leve!
Nu is het acht uur. – Links bonst mijn hart hoorbaar van nieuwsgierigheid en rechts
in de binnenzak van mijn onderjas – zit die brief van tante, van ongeduld te dansen
omdat het nog niet tusschen 1 en 2 uur is, om geopend te worden, maar (ernstig) een
laatste wil eerbiedigen is toch niet meer dan billijk! – Enfin – wij beginnen nu eerst
wat ouwe koeien uit de sloot te halen – van Santenhof schenkt in – het regent toasten!
en, na het ledigen van de veertiende flesch ‘Liebfraumilch’ midden onder het bekende,
I. o. vivat, schreeuwt in eens

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

16
de Havik!.... Stoppen jongens! – Willem! half twee! – laatste wil! brief openen! Ik
open zenuwachtig den bewusten brief .... er heerscht 'n diepe stilte .... slechts
afgebroken door hartkloppingen. Wat zie ik?... ik krijg de hik van de schrik en lees
met horten en stooten: ‘Lieve, dierbare (hik) Engel! – Zoodra mijn gierige (hik) tante
begraven is, vieren wij ons engagements (hik) feest. – Want dan eerst kan ik doen
en laten wat ik wil. (hik) Voor eeuwig .... en daaronder door de hand van tante
aangevuld .... Voor eeuwig, onterft!!! – Van de schrik, verdwijnt mijn hik en ik snik:
‘O, God!’ nu gaat mij een vreeselijk licht op! – Ik had verleden jaar een brief die
voor de Hotelier's dochter bestemd was, in tante haar envelloppie gedaan! Nu begreep
ik, waarom ik nooit meer iets van tante vernomen had! – En met trillende stem zei
ik tegen de jongens: ‘hoe is tie? – Nu is tante dood, en ik ben de eenige erfgenaam
.... van een brief die mij onterft! – Ben ik nou een mispunt of niet?’ Toen hebben wij
uit wanhoop nog tien flesschen den hals omgedraaid, en .... daarom heb ik nu haren
als lange Goudsche pijpenstelen, – u zult mij daarom hoop ik wel excuseeren dat ik
nu niet langer blijf, hm? want:
Goeie God! – ik heb toch zoo'n .... haarpijn!!!
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In welke eeuw leven we?
Door A. van Sprinkhuijzen.
De bruigom komt op, witgedast, de traditioneele roos in het knoopsgat, de witte
handschoenen in de hand. Hij vraagt aan iemand die er niet is:
Zou u niet zoo goed willen zijn een knoopje aan mijn handschoen te zetten? (ziet
rond) O .... (tot het publiek) Ik had een flauwe hoop hier een dame te vinden,
naaldewijs genoeg om een knoop aan een handschoen te naaien .... er zijn nog enkele
vrouwen ‘vieux jeu’ om met naald en draad om te gaan .... maar ik wil van daag geen
kwaad spreken van de schoonere helft van het menschdom .... nu minder dan ooit,
nu ik de gelukkige bruigom ben. Wat!!? zult u zeggen, gaat dat huwelijk nu toch
door van dit jaar? U weet er dus van? Ja 't gaat door; over een half uurtje gaan we
voor den burgemeester of zijn plaatsvervanger iets prevelen dat op ‘ja’ gelijkt, nadat
we hem iets hebben hooren voorlezen dat we niet verstaan hebben, omdat we er niet
naar geluisterd hebben .... Zoo, zoo! U weet er dus van? Ja we mochten niet trouwen
.... Dat was nu weer zoo'n
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eigenwijsheid van mijn aanstaanden schoonvader .... Ik dacht dat ik het al
buitengewoon goed getroffen had: Een volmaakt lief meisje .... enfin u kent haar ....
zoo volmaakt zelfs dat ze geen schoonmoeder voor me ten huwelijk meebracht ....
daarbij rijk .... die hoofdzaak is nu wel bijzaak .... maar daar zal ik liever niet op door
gaan. Ik zei dan dat zij, mijn bruid, volmaakt .... zou zijn ... als ze me geen
schoonvader mee ten huwelijk bracht. Een schoonvader ... is dat nu zoo erg, zult u
me tegenwerpen en meteen hoor ik u al zeggen dat ik erg veeleischend ben. Dat zegt
u omdat u hem niet kent. Ik geef deze eene schoonvader voor tien schoonmoeders...
(afwerend tot iemand in het publiek) neen amice, waar twee ruilen moet er een huilen,
en ik wil je er niet laten inloopen. Bovendien, je hebt maar één schoonmoeder, en ik
sprak van tien .... let wel .... tien (tot het publiek) heb ik gezegd, tien, ja of neen? (tot
denzelfden persoon) hoor je 't nou, tien (tot het publiek). Maar u zult zeker wel iets
naders willen weten omtrent de kwestie .... Zooals u weet ben ik eindeloos
geëngageerd geweest; u kan 't me niet erg aanzien, want ik heb gelukkig een ijzersterk
gestel; mijn bruid ook. We kunnen, in tegenstelling van de meeste geëngageerden,
die er na een jaartje vrijen uitzien als de geletterde dood, zooals men dat gemeenzaam
noemt, wij kunnen, zeg ik tegen een stootje. We waren dus eindeloos geëngageerd,
en waarom? Als men toch als vader, z'n dochter een jongmensch toezegt, laat men
ze ook trouwen .... Tegen ons huwelijk had-i dan ook niets, maar .... ja, ik geef het
u in duizend te raden .... niet in de negentiende eeuw!! zijn dochter mocht niet in de
negentiende eeuw
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trouwen. Er viel niet tegen te redeneeren; we moesten tot den dageraad eener nieuwe
eeuw wachten.
Waarom? Ja waarom? dat vraag ik u, of liever vraagt u 't hem. Hij wil, hij beveelt,
hij decreteert, hij stelt voorwaarden, hij geeft de lakens uit! Waarom! Ik heb 't al lang
opgegeven hem naar het hoe of waarom te vragen. Hij wil, omdat-i zoo'n Piet is, en
uit!! Met het hoofd in den schoot vrijden we dus, gelaten, door; uren, dagen, maanden,
jaren, zooals 't zooveelste gezang luidt. Onze vrienden hadden ons den bijnaam
gegeven van Jacob en Rachel .... gelukkig dat Laban, mijn schoonpapa, geen dochter
Lea had om me die als een kat in den zak te verkoopen.... We vierden Sinterklaas
1899. De oude eeuw lag daar te midden van boterletters, borstplaten en marsepijn
als een stuk taai-taai, waartegen wij als verwende kinderen den neus optrokken. De
nieuwe eeuw was dus in aantocht, en berekenden dat we uiterlijk den 2en Januari
1900, onze huwelijksreis konden aanvaarden.
Nadat we den provoost-geweldenaar met allerlei sinterklaas cadeautjes getracht
hadden mild te stemmen, bracht ik, zoo tusschen een stuk boterletter en een glas
punch ons huwelijksplan op het tapijt.
– Trouwen? zeker mag jullie trouwen, dacht je soms dat ik mijn woord terug nam?
jullie trouwt!!! in de twintigste eeuw.
‘Nu ik: Zeker, een man een man, een woord een woord .... Dus, als we over veertien
dagen ten ondertrouw gaan, zijn we juist den tweeden Januari 1900 getrouwd ....
vindt u dat goed?
– Negentien honderd? nee, jongetje (dat jongetje ben
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ik). Ik heb gezegd: in de twintigste eeuw; heb ik 't gezegd of niet?
– Zeker, maar als we negentienhonderd tellen ....
– Dan zijn we nog in de negentiende eeuw.
– Pardon ....
– Spreek me nou niet tegen – je weet ik hou niet van die betweterij.
– Maar als ik u nou 'n gulden geef, wilt u toch zeker niet beweren dat ik u maar
negen-en-negentig centen toetel?
– Je hoeft me geen gulden te geven, die geef je 'n bedelaar; hoewel ik nooit aan
bedelaars geef, dat moest jij ook doen – je kweekt paupers.
– He, ik?
– Ja, je bent veel te royaal. 't Is maar goed dat ik je niet hals over kop heb laten
trouwen. – 't Was te wenschen dat .... (tot het publiek) Ik schenk u de rest.
We moesten dus nog een jaar wachten en dat beviel me zoo weinig dat ik een
middel zocht om den ouwen heer te overtuigen dat het jaar negentienhonderd 't eerste
jaar was van de twintigste eeuw. Met z'n gewone eigenwijsheid had mijn aanstaande
schoonvader zijn fabriek van verduurzaamde levensmiddelen overgedaan aan een
gewezen wijnreiziger, en tegen jaarlijksche afbetaling, met de eigenwijze voorwaarde
dat de laatste termijn moest betaald worden .... op den 2en Januari van het jaar ....
Neen 'n jaar was er niet in het contract bepaald .... Op den 2en Januari van de
twintigste eeuw. Die twintigste eeuw is 't idee-fixe van mijn schoonmoe ... pardon
schoonvader.
Die sedert jaren bestaande fabriek van verduurzaamde
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levensmiddelen bleek onder het bestuur van den ex-wijnreiziger niet duurzaam meer
te zijn ..... Hij liquideerde te veel door zijn keelgat, en de zaak dreigde failliet te gaan,
wat mijn schoonpapa op een verlies van twee duizend pop te staan zou komen. De
ouwe heer was in die dagen slecht te spreken – de hem dreigende klap van twee
duizend pop maakte hem neerslachtig, maar ik had een middel gevonden .... Laat ik
de zaak nu niet vooruit loopen .... Ik ga naar den ex-wijnreiziger en vertel hem dat
't me bekend was dat zijn verduurzaamde zaak niet lang meer zou duren, en vroeg
hem of-i van plan was de laatste twee duizend pop schuldig te blijven .... 't Hooge
woord kwam er uit; de zaak was op de flesch.... die tijding klonk me in de ooren als
een blijde boodschap. Toen kwam ik met m'n voorstel.
(als tot den wijnhandelaar sprekend). Wat zoudt u er van zeggen als ik u die twee
duizend gulden eens gaf, om er meneer Jeweetwel mee te betalen. Ik verwachtte een
glans van genoegen en dankbaarheid op de paarsche wangen van den onduurzamen
verduurzaamde levensmiddelen fabrikant te zien verschijnen. De paarsche tronie
bleef onveranderlijk – zijn trekken schenen verduurzaamd.
Weet u welk antwoord hij me gaf?
– Wat heb ik nou an dat geld? Als u dan zoo graag meneer Jeweetwel 'n paar
duizend gulden toestopt .... Bovendien – 'k heb nog ruim 'n jaar tijd; 'k hoef pas in
de twintigste eeuw te betalen. Nu moest ik wel met mijn plan voor den dag komen.
Ik moest een beroep doen op zijn goed hart .... maar hij had geen goed hart (als tot
den man sprekend): Waarde heer, u kunt er een jong paar gelukkig mee maken, en
het kost u niets.
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U betaalt uw schuld, en door den ouwen heer te overtuigen dat u hem op den bij
contract bepaalden tijd betaalt zult u twee menschen gelukkig maken.
– Wat kan mij 't geluk van twee menschen schelen .... kan ik er wat mee verdienen?
Daar kwam de aap uit den mouw: hij moest munt slaan uit mijn deerniswaardigen
toestand.
Ik boog het hoofd en bood honderd gulden.
Een honende mefisto-lach was zijn antwoord.
– Tweehonderd dan.
– Tweehonderd armzalige guldens! denkt u dat ik daarvoor, tegen mijn overtuiging
een goeien ouwen man iets wil wijsmaken ... ja wijsmaken, want we zijn in 't jaar
1900 – nog in de negentiende eeuw. Als ik me tot zoo'n bedrog zou leenen, moest
ik er ook voor beloond worden ... kort en goed: Tweeduizend pop moet ik voor u
betalen ... dat kost u tweeduizend gulden.
– Maar dat is .... ongehoord.
– Zeker is dat ongehoord, om een eerlijk man in zoo'n gekonkel te betrekken, en
als u nog veel praatjes maakt moet u nog meer betalen; ik zie niet in waarom ik u
niet veel meer zou rekenen; 't geld moet bij u toch op, dat zie ik wel ...
Ik heb vierduizend gulden moeten neertellen.
Goed beschouwd, ben ik er nog goedkoop afgekomen, te meer daar de
half-op-de-flesch zijnde verduurzaamde-ex-wijnreiziger zich heel goed van zijn taak
heeft gekweten, hij heeft mijn schoonpapa met mijn klinkende bewijzen overtuigd
dat het jaar 1900 't eerste jaar is van de twintigste eeuw .... En zoo komt het dat ik
nog dit jaar mocht trouwen.
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U zult moeten toegeven dat mijn bruidje dat kleine geldelijke offer waard is, want
mooier meisje ..... pardon dames, ik breng hulde aan uw schoon, maar (ziet naar zijn
handschoenen) als ik nu mijn handschoenen maar (beziet ze nauwkeurig) knoopen
zijn overbodig, dat zie ik nu pas, ze sluiten met een veer. 't Is de handschoen der
twintigste eeuw (laat de handschoen van binnen zien) kijk maar 't staat er in (leest:)
Le gant du vingtième siècle.
Ziet u nu dat ik gelijk heb, als 't niet waar was zou de fabrikant 't er toch zeker niet
ingezet hebben. Dat moet ik toch eens gauw den provoost-geweldenaar laten zien.
(gaat snel heen).
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Een Slachtoffer.
Door P. D. van Eijsden.
(Een heer, angstig in 't rond ziende, komt op het tooneel, onderzoekt alle deuren, of
zij gesloten zijn; daarna tot het publiek.)
Alleen .... eindelijk alleen .... hè, die rust, die kalmte om mij heen, zalig ... ik kan
mij nu bewegen, zooals ik ik wil ... alles kan ik nu vrij doen, ... ik kan mijn beenen
en armen uitslaan, zooals ik wil ... ik ben vrij en dat na zooveel weken ... U ziet mij
aan voor een ontvluchte of ontslagen gevangene ... een dief ... een moordenaar ...
neen, waarachtig niet, ik ben wel een ongelukkige, maar geen misdadiger ... tot nog
toe tenminste ... ik ben ... (ziet voorzichtig rond) ik ben het slachtoffer van een
amateur-photograaf ... Sst!... Weet u, wat dat zeggen wil?... neen, anders zoudt u niet
zoo vroolijk kijken ... ik zou meer medelijden op uw gezicht lezen ... u weet het niet
... u denkt, dat het niet zoo erg is ... Ja, waarmede kan ik het vergelijken ... (bedenkt
zich) ik weet niet beter te zeggen, dan iemand, die aan ver
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volgingswaanzin lijdt ... werkelijk, het is iets vreeselijks; men heeft geen pijn en toch
lijdt men ... de krachten nemen dagelijks af, ... het lichaam wordt langzaam gesloopt
... Stel u voor nooit vrij te zijn ... nergens veilig ... altijd vervolgd door dat gehate
toestel, dan van rechts, dan van links, van boven, van beneden ... 't nooit te kunnen
ontvluchten ...
Ik ben gephotografeerd in alle mogelijke en onmogelijke poses, tot zelfs ...
slapende, in mijn bed liggende, 'n aardigheidje van m'n vrouw, waarmede zij mij op
'n morgen verraste ... Aardig, hè?... 't Is een meesterstuk van bewerking, volgens
mijn schoonvader ... Ik voor mij vind het net, of ik afgelegd ben ...
U moet weten ... m'n vrouw is een eenigst kindje ... wat zij wil hebben krijgt zij
van mij ... van mijn schoonpapa en schoonmama, vooral als ik het eerst geweigerd
heb ... Schoonmama zegt dan: ‘wil hij 't je weer niet geven, arm schaap, dan krijg je
het van ons! Dit is een systeem, waar men zich eerst kwaad over maakt, maar bij
voortdurende herhaling zelfs dankbaar door gestemd wordt.
Mijn vrouw wil gaan photografeeren ‘zoo aardig, zoo'n toestelletje, en niet duur’
ik weiger, wijs op de kosten, die er nog bij komen, zeg, dat ik m'n geld wel beter kan
besteden ... mijn vrouw boos ... schoonmama heeft het subiet in de gaten ... haalt
schoonpapa over, zoo'n ding te koopen en ... jawel!... het komt in huis ...
Op een middag bij den borrel is schoonpapa erg spraakzaam tegen mij, misschien
'n beetje verlegen en eindelijk met 'n aardigheidje en onder de triomfantelijke blikken
van schoonmama, geeft hij mijn vrouw een toestelletje ...
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mijn vrouw dol blij ... schoonmama zegt lachende; ‘dat mijn vrouw om zoo iets te
krijgen, haar man niet noodig heeft!’ ... Aardig, hè?... Van af dien dag is het lijden
begonnen ... U denkt, dat ik overdrijf ... dat ik overspannen ben ... Ach mijnheer, doe
mij 't pleizier en koop eens zoo'n toestel voor uw vrouw en kom mij na eenige weken
eens opzoeken, en als u den moed er nog toe hebt, zullen wij samen eens praten ...
Enfin!... het is in huis, er wordt over niets anders gesproken, dan over photografeeren
... over licht ... het uur van den dag, waarop het beste licht is. Schoonpapa weet alles,
is van alles op de hoogte, 's avonds is men het eens geworden over het uur en wordt
met algemeene stemmen besloten, den volgenden ochtend te gaan poseeren, ...
schoonpapa zegt in de zon ... schoonmama heeft altijd gehoord uit de zon ... mijn
opinie wordt nooit gevraagd!... Aardig, hè?...
's Morgens vroeg wordt er begonnen, ... de heele familie is gehaast, ... zenuwachtig,
... schoonpapa beweert, dat men geen beter plaats kan hebben, om te photografeeren,
dan in de veranda, prachtig licht ... vlak op 't Noorden, dat weet hij zoo precies, omdat
als het maar een noordenwind is, men onmogelijk daar kan blijven zitten, men wordt
doodziek ... de vorige bewoners zijn dan ook allen uit dat huis begraven, lijdende
aan verschillende ziekten en ongelukken, tengevolge van het lange zitten in de
veranda; ... over het licht is schoonmama het volmaakt eens ... ik word niet gevraagd,
... en de veranda wordt het atelier ... 't Begint!... wie het eerst?... ‘Jij, Henri!’ ... zegt
mijn vrouw tegen mij ... ik antwoord weifelend: ‘ach moet ik nu ...’
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Schoonmama maakt de opmerking, dat dit een lief begin zou zijn, ‘zoo'n zuursmoel’
het eerst te nemen ... Ik trek mij bescheiden terug, schoonmama zal de eerste zijn ...
ik maak in stilte dezelfde opmerking .. maar dit geeft niet ... Papa gewapend met dat
ding, met 'n gezicht, of hij een kanon moet richten en het doel mijn schoonmoeder
was (o, ideaal!) gebiedt stilte ... er volgde een nare stilte ... Papa draait, zoekt, loopt
achteruit, vooruit, wordt rood, dan bleek ... Schoonmama krijgt door het lange staan,
zenuwtrekken om den mond, er gebeurt nog niets, altijd die doodsche stilte ... eindelijk
roept de man wanhopig uit: ‘God! ik zie je moeder heelemaal niet meer!’ ...
Schoonmama denkt aan een ongeluk ... vliegt naar hem toe, schudt hem en roept
angstig uit: ‘Vader, wat scheelt je ... hier ben ik!... hebt je iets aan je oogen gekregen?’
Schoonpapa kijkt verschrikt op, door die onverwachte omarming en zegt kwaad:
‘Mensch, wat doe je nou, ik had je net ... blijf toch staan, waar je staat ... ga nu weg!...
Mijn verschrikte schoonmoeder keert nog zenuwachtiger terug ... naar haar plaats
en tracht de vorige pose weer aan te nemen. Papa beweert, dat ze daar straks anders
stond, mijn vrouwtje, dat het krek eender is, na een kleine woordenwisseling, waarbij
schoonmama zich niet onbetuigd liet en de opmerking maakt, dat vader er toch niets
van terecht zal brengen ... dat haar pleizier er al af is ... dat hij iemand maar voor gek
laat staan ... en dat, als het nu niet gauw gebeurde hij naar de weerlicht kan loopen
met z'n portretjes ... enfin! 'n gedecideerde ruzie, ... ik knijp er tusschen uit ... 's
Middags kom ik thuis en wordt door allen aangevallen, waarom
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ik zoo gauw weg was gegaan ... 't was toch zoo aardig, zoo goed en voor den eersten
keer ... Pa kende het prachtig ... Marie had het zoo gauw te pakken ... neen maar ...
een succes ... kolossaal!!... In de oogen van mijn schoonmoeder was papa een van
God gezonden photograaf, want in eens zoo iets te kunnen, dat toonde een geboren
aanleg. Ik mocht niets zien, alles was bij den photograaf, om ontwikkeld te worden,
ik moest maar geduld hebben ... de volgende ochtend wordt er gesproken en plannen
gemaakt voor nieuwe groepen ... 's middags thuis komende, zitten ze alle drie mij
op te wachten met gezichten, van zoo iets: ‘nou zal jij eens zien, met wie je eigenlijk
te doen hebt’ en de kiekie's komen voor den dag ... en aardig, heusch aardig ... maar
te klein en toen ik het nu ook aardig vond, toen nam de zaak een vlucht, neen maar
... ongeloofelijk!
Alles wordt nu gephotografeerd, er wordt nu zelfs gesproken over: ontwikkelen,
scherp gesluierd, fixeeren, opname.... ik weet al niet wat .... de Zondagochtenden ....
dat zijn kwade uren. Stel u voor, ik zit rustig de courant te lezen in de veranda,
onhoorbaar komt mijn vrouw naar binnen, gewapend, dat wil zeggen met het toestel,
ik doe of ik niets merk en lees door .... jawel, na een beetje heen en weer geloop,
daar komt het: ‘Kom, mannetje, leg nou die courant eens weg, dan zal ik eens een
kiekie van je nemen!’ .... Ik sta op en zeg op mijn vriendelijksten toon; ‘Hè ja,
vrouwtje, doe dat!’ .... Zij. ‘Hoe zullen wij 't nemen vandaag?’ Ik. ‘Ach, zooals je
wilt!’ Zij. ‘Nou, ga dan maar daar eens staan, hè?’ .... Ik loop als bij instinct naar de
stoel, waaraan mijn schoonvader heeft gestaan, waarop
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mijn schoonmoeder heeft gezeten, waarop mijn hondje heeft gelegen, en waaraan ik
zelf zooveel keer al heb gestaan .... Ik zou zelfs niet meer aan een anderen stoel
kunnen staan, ik zou zenuwachtig worden, me niet thuis gevoelen ... enfin, .... ik pak
mijn bekende leuning (het volgende wordt alles plastisch voorgesteld) ‘ja, mannetje,
dat is goed .... niet zoo houterig .... kruip toch niet altijd bij dien stoel .... ga nu eens
anders staan!’ .... Ik ga naar den schoorsteen (doet dit) neen, daar ook niet, neem die
vaas eens in je hand, net of je aan de bloemen ruikt (doet dit) ja, zoo .... neen, nou
verander je weer!’ Ik. ‘Neen vrouwtje!’ ‘'t Is wel waar, je stondt daar net heel anders!’
– ‘Waarachtig niet, vrouwtje!’ –‘Zet nou toch niet zoo'n saai gezicht, als je zoo doet,
ga ik liever heen, ik vind je niets aardig .... Kom nou .... mannetje!.... – ‘Ja, vrouwtje!’
– O, wacht, kijk eens op je horloge .... dat is wel leuk! (doet dit.) Wacht, dan zal ik
je anders nemen .... ga dan meer bij de kast staan (loopt naar de andere zijde van de
kamer). Ja, zoo!.... Kun je nu de vaas ook niet vasthouden?.... (haalt de vaas). Ja ....
zóó .... nu dichter bij de kast .... neen wacht, bij het gordijn!.... (doet dit). Neen, bij
de makartbouquet .... ja .... laat me nou eens kijken .... een beetje meer op zijde ....
neen, anderen kant .... nog meer .... dat is te veel .... ha!.... terug .... wat vooruit ....
je hoofd wat naar achteren .... dat is te veel .... he!.... die hand weg .... neen .... niet
zoo erg .... doe je horloge maar liever weg .... je eene hand aan het gordijn .... wat
steekt je knie vooruit .... wat ben je toch mager .... zet je voeten over elkaar .... neen
.... dat is leelijk en stijf .... O! wacht eens .... ga
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eens op de canapé zitten .... O jasses neen .... dan zie je je puntige knieën zóó .... ga
daar maar weer bij de tafel staan .... niet zoo dicht .... nu valt er te veel schaduw op
je gezicht .... heb je je haar laten knippen? 't is veel te kort .... 't Staat afschuwelijk
.... Strijk je hand er eens door .... dat is te veel .... allemaal pieken!.... ga nou nog wat
meer op zijde .... nog meer .... meer bij die stoel daar .... nog meer .... ja!.... nou je
hand op de leuning .... ja .... zoo is 't goed .... je hoofd nog wat op .... mooi .... hè
ja!.... blijf nou zoo even staan, want ik heb vergeten er platen in te doen!’ .... Zij
vliegt weg en ik sta weer bij mijn ouwe stoel, waaraan mijn schoonvader heeft gestaan,
waarop mijn hondje heeft gelegen en waaraan later mijn kinderen zullen staan, als
ik ooit kinderen zal hebben; dit is een klein staaltje van de vele aanvallen uit de eerste
periode.
De zomerreis staat voor de deur, 'n reisje naar Duitschland; – omdat ik geen geld
heb en ze het kind, mijn vrouw, het toch zoo gunnen, worden wij voor rekening van
Papa en Mama meegenomen .... Ik laat me dat welgevallen; ik wist niet wat er boven
mijn hoofd hing. – Het begon al gauw. In de eerste plaats begint mijn vrouw te vragen
om een grooter toestel; zij kon dan zulke aardige kiekie's van de reis meebrengen; –
in mijn positie, de reis kostte mij niets, kon ik dat niet weigeren en koop een prachtig
toestel, platen enz. enz., ik weet al niet wat.
Wij gaan op reis. – Schoonpapa heeft ook een toestel gekocht, iets grooter dan dat
van mijn vrouw, dit had schoonmama hem aangeraden; – mijn vrouw is
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er voor het toestel niet in den koffer te doen; ik voor wel – ruzie – mama is er voor
het toestel van schoonpapa niet in den koffer te doen – hij voor wel – ruzie – 'n dag
mokken – wij gaan op reis.
Papa draagt zijn toestel – mijn vrouw het hare.
In de coupé worden de toestellen in de hand of op de schoot gehouden; alles gaat
goed; – de eerste uren worden er geen bijzondere aanvallen gedaan .... Soms een
opwelling van schoonmama om even een kiekie te nemen van zoo'n dikken duitscher
of knappen chef, waarop schoonpapa antwoordt dat de platen voor zulke dingen te
duur zijn of anders net doet of hij stokdoof is en doorloopt; ik neem van alles nota.
De reis loopt zonder stoornis af; hôtel, alles in orde; – de eerste dag wandelen, de
heele dag gesjouwd met de toestellen, maar door het vreemde, het mooie, gelukkig
heelemaal vergeten kiekie's te nemen; – de volgende dag dito; – de derde dag weer
gewapend op marsch, en alsof het als een koorts over beiden kwam, ... tegelijk wordt
de aanval gedaan; schoonpapa roept in eens: ‘moeder, blijf even zoo staan, dan zal
ik je eens nemen! en alsof ik een stomp in mijn lenden kreeg, hoor ik mijn vrouw
roepen: ‘ja vent! ik jou!’ – Daar had je 't!.... Van af dat moment was de rust weg en
is het bombardement begonnen en heb ik gestaan met of zonder schoonmoeder op
'n berg zóó (beweging) naast 'n berg, zus (beweging) in een berg zóó (dito) onder
een berg zus (dito) ... Hier wil ik u even het lijstje opnoemen van de kiekie's van mij
alleen genomen; van die met mijn schoonmoeder op of in mijn armen, spreek ik nog
niet.
Een met mijn hoed op.
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Een met mijn hoed af; ... aardig hè?...
Een met de parasol van mijn schoonmoeder op.
Een op een ezel zittende een meesterstuk.
Een met de mantel van schoonmama over de schouders ...
Een waar ik mijn tong uitsteek, aardig om je dood te lachen.
Een groep met schoonpapa en mama tegen een berg zittende, prachtig gelukt! over
de leuning van een brug kijkende, met papa klinkende in een priëeltje; nu, dit kwam
niet veel voor ... dus als bijzonderheid is dit wel aardig!
Een mijn schoonmoeder de hand reikende, een berg beklimmende; – een waar ik
sta te praten met een knappe dochter van den hotelier; 'n ongepaste aardigheid van
papa; in een bootje, uit een bootje, onder een bootje, o neen, nog niet!
Verder kan ik u mij nog laten zien: ‘loopende, rookende, drinkende, zittende,
liggende, rijdende, slapende, etende, geeuwende, klimmende, dalende, zingende ...
dit laatste moet er bij gezegd worden, anders merk je daar niets van.
Begint u nu iets te begrijpen van die vervolgingswaanzin? Niets kan ik meer doen
of het wordt gephotografeerd; niets is voor die lijders aan photocleptomanie heilig,
je bent in hun omgeving en je wordt, waar en wanneer ook, ‘even genomen’. – En
dan de platen nog! O, die platen! Nachtmerrie van mijn zomeruitstapje!.... Overal
photografen afloopen voor het ontwikkelings-proces, breken, 't eene ongeluk na het
andere; – dan te veel, dan te weinig. – Op een snikheeten dag hadden wij weer van
de bekende groepen gemaakt, gekke
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standjes aangenomen, ik weet al niet hoe en wat; de heele middag bezig geweest ....
Thuis komende gauw gaan ontwikkelen; jawel, schoonpapa had vergeten er platen
in te doen .... Een andere keer weer groepen en standjes gemaakt; thuis gekomen,
jawel .... alles over elkaar, door elkaar, ik weet al niet wat zotte dingen .... een
roeibootje dwars over een lijkwagen .... een fietsrijder op het hoofd van mijn
schoonmoeder .... mijn schoonvader met zijn beenen zittende in een locomotief!...,
Verrukkelijk!.... Ten overvloede maken wij nog kennis met een heer en dame, ook
lijdende aan dezelfde ziekte en daar begint den aanval opnieuw; – ik ben weer in
hoofdzaak het slachtoffer .... Al de groepen worden herhaald, mijn schoonmoeder,
mijn vrouw en ik nemen weer de verschillende pose's aan, die elken artistieken
amateur-photograaf zoo dagelijks in zijn hoofd krijgt, en nu thuis komende, zijn de
helft van de platen gebroken; .... maar, o noodlot! diegenen waar ik met mijn
schoonmoeder op sta, zijn gespaard gebleven en hoor ik dagelijks van de vrienden
die de prachtcollectie komen bewonderen, dat ik zeker wel erg dol op mijn
schoonmama ben, want de aardige groepjes zijn daar toch 't bewijs van!.... O gruwel,
ook dit nog! Verwenscht zijn alle photografietoestellen!
O neen, nog niet! Ik zal mij wreken! Ik ga een nog grooter toestel koopen voor
mij zelf en zal anderen laten lijden wat ik geleden heb ... en zoodoende trachten aan
mijn vervolgers te ontkomen!
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De verloren zoon.
(Een heer gekleed in rok, met kaal gezicht en geniale lokken, komt op met een rol
muziek in de hand, maakt een buiging).
Dames!... Heeren!... Kent u me niet?... Niet?... Heusch niet? Ik ben toch bekend
genoeg, behoorde het, althans te wezen ... Mag ik me dan even aan u voorstellen?
Ik ben ... kom, kunt u het niet raden (neemt een verwaande houding aan, rolt het
muziekblad open, strekt de armen vooruit en stoot een paar gilletjes uit) ... Ah!....
Juist, ik ben artist .... En 'k heet Hendrikus Profeet ....
Mooie naam .... vindt u niet .... (brouwt) Hen-dri-kus .... ja, maar mijn van is nu
zoo mooi niet .... U weet allemaal wel, dat een profeet in zijn eigen land niet geëerd
is, hoeveel te minder dan een profeet, die Profeet heet .... Ja, waarde hoorders, ik ben
een slachtoffer van mijn vak en van mijn naam .... Ik zal u zeggen hoe ik tot die
overtuiging gekomen ben.
U moet weten, ik ben componist en dichter tegelijk.
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Wat ik componeer heb ik eerst gedicht. Soms doe ik het allebei tegelijk. Ik wensch
in dezen voor mijn genialen voorganger Richard niet onder te doen....
Maar ter zake. Voor de kroningsfeesten had ik de laatste hand gelegd aan een
opera, getiteld: ‘De verloren Zoon.’ Ik geloofde heilig en zeker dat ze een événement
zou worden in de muzikale wereld. Ze telde 3 acten en was in den verregaandst
realistischen stijl opgebouwd. Ik had de acten zeer sprekende titels gegeven.
le Acte. – De wilde haren of de zucht tot boemelen.
2e Acte. – De zwijnenhoeder of zoo komt O. L. H.
3e Acte. – Het gebraden kalf of eind goed al goed.
Mij dunkt, dat dit alles een duizelingwekkenden opgang had moeten maken. –
Vooral het 2e bedrijf was aandoenlijk van realistische getrouwheid. Het tooneel
moest een mestvaalt verbeelden in optima forma. De eigenaardige geuren, die de
gewoonte hebben uit zoo'n réunie van allerlei onreinheid op te stijgen, zouden zich
door de zaal verspreiden en het publiek in de ware stemming brengen. Was dat niet
ultra-modern? Kon het nieuwer?... Men wil immers tegenwoordig, dat alle zintuigen
van een kunstwerk genieten?... Stel u nu verder die scène voor, dames en heeren.
(aanwijzend) Een dozijn zwijntjes, die ik voor dat doel speciaal had laten aanfokken
en trainen, liggen deels in schilderachtig groepen te herkauwen, deels inspecteeren
zij het menu ... Wat zegt u?... zijn zwijnen geen herkauwende dieren ... o ja, dat 's
waar ook ... nu maar zoo nauw moet u het niet nemen ...
Te midden dan van dat zwijnengebroed troont de held van het stuk zonder veel
kleeren aan zijn lijf, knabbelend op een korstje oudbakken brood. Mijn subtiel,
exquise,
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serein, intens gevoelde en geschreven Toondichting culmineerde m.i. in het 3e tafereel
van deze 2e acte. Het moest een moment zijn, dacht me, waarom een iegelijk der
toeschouwers zijne eigene tranen zou huilen. 't Is het oogenblik, waarop het koor
achter de schermen [let hier vooral op de klassieke intenties] den toestand schildert
in deze roerende bewoordingen:
En om zich te voeden
In zijn bittren nood,
Moet hij zwijnen hoeden
Voor een korstje brood.

De muziek is hier in tragische overeenstemming met de woorden van den tekst, die
trouwens de eerste operatekst is, welke zich boven de ordinaire rijmelarijen van de
Scribe's en consorten hemelhoog verheft. Zeer kunstig.... (zichzelf in de rede vallend)
Ja, u moet het nu niet pedant vinden, dat ik op die manier over mezelf spreek, maar
een echt kunstenaar mag zich zijner waarde bewust zijn. – O, zoo! Kobus, (neemt
bij deze woorden een verwaande houding aan) .... Zeer kunstig, zeg ik, is het leitmotief
door de tweede acte heengeweven. In de partituur heb ik dit zeer karakteristiek: het
knor-motief genoemd. De orkestbewerking hiervan durf ik zelf meesterlijk noemen.
Wagner erken ik gaarne als mijn meester, maar met deze vinding laat ik hem verre
achter me ....
Om het nu eens bevattelijk uit te drukken – want als ik in mijn muzikaal jargon
doordraaf, begrijpt u er toch niets van – men hoort in de tweede acte voortdurend
het geknor van varkens, alles g-contra-octaaf .... (bootst dit na) zeer monotoon zult
u zeggen. Ja, maar dat verhoogt juist de sombere werking van 't geheel.
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Als bewijs, dat de realistische vorm streng is doorgevoerd, diene nog, dat in het
laatste bedrijf een wezenlijk kalf op de planken komt. Die muzikale vlieger is jammer
genoeg niet opgegaan, doch dit ligt meer aan de stompzinnigheid van dit onmogelijk
beest, dan aan de mijne .... Maar dat neemt niet weg, dat de idee – let wel ik zeg niet
het idee, maar de ídée blijft .... Ik had bij vergissing in de laatste acte een I-A-motief
ingelascht. De kritiek heeft zich bij de opvoering lafhartig van dien kleinen bok
meester gemaakt. – Och, ieder kunstenaar schiet wel eens met spek ....
Maar van de ouverture en intermezzo's heb ik u nog niets verteld. Die waren in
één woord .... ja, waar vind ik dat ééne woord .... nou, geniaal komt er het dichtst bij
....
't Leitmotief van de ouverture was zoo: (zingt)
Trala lala trala lala tralalalalala tralalalalala.
Men zal toestemmen, dat dit zeer zuiver de boemelzucht van den brooddronken
knaap weergeeft.
't Hoofdmotief van het eerste intermezzo ma non symphonico was aldus: (zingt)
Tra lala lala la tra la la la la la tra la la la la la la la la la la.
Dit motief liet ik eerst door spotgeesten in majeur aanheffen, het keerde later in
een cavatine voor den tragischen held in mineur terug, terwijl de violen jammerlijk
‘con sordino’ moesten trillen. En nu het tweede intermezzo voor de derde acte: (zingt)
Tra la la la la tra la la la la la la Tra la la la la tra la la la la la.
Als deze motieven geen ongemeene originaliteit ademen en niet tevens een
treffende interpretatie geven van
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den toestand, dan weet ik het niet meer. Men moet wel erg bevooroordeeld zijn om
dat niet te willen erkennen.
Misschien interesseert het u nog te weten hoe ik op de idee van mijn opera ben
gekomen. Welnu, ik heb langen tijd mijn domicilie gehad in plattelandsche regionen,
waar ik vlak naast een varkensboer woonde. Ik heb het zwijnengebroed dan ook zeer
vaak gezien, gehoord en .... geroken, en ruimschoots gelegenheid gehad, het zeer
eigenaardig gedoe van die aartsvuiliken gade te slaan. Wie beter dan ik, de
dichter-componist kon die beestjes in al hun heerlijkheid van toon, tint en .... geur
op de planken brengen?.... (zucht) .... (zucht nog eens). Hoe bitter zou ik echter
teleurgesteld worden. Verbeeldt je, mijn opera werd uitgevoerd op den avond van
den kronings-feestdag. De menschen slikken op zoo'n dag toch zooveel onzin en
waren zoo opgewonden, dat enthousiasme niet kon uitblijven en mijn succes verzekerd
scheen..... O, ik sidder nog als ik er aan denk .... Ik kan het u onmogelijk met mijn
eigen woorden vertellen.... (haalt een krant uit zijn zak) Maar ik zal u een recensie
voorlezen, dan zult u begrijpen.... (leest en houdt meermalen op om een op- of
aanmerking te maken).
‘De verloren Zoon’ is onherroepelijk verloren, verloren voor de kunst, verloren
voor den schouwburg, verloren voor Hendrikus Profeet. – Ik woonde gisteravond
de uitvoering bij, maar mijn hemel wat een stuk. Ik moet bepaald dronken geweest
zijn .... wat een ordinaire vent om dergelijke uitdrukkingen in een recensie te zetten,
(leest verder) .... moet bepaald dronken geweest zijn, toen ik in een opkammerij voor
de première zulk een uitbundigen lof toegezwaaid heb aan dit kwalijkriekend

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

39
misbaksel.... Ik ben boven dergelijke onbeschaamdheden verheven. Schelden is geen
argumenteeren.... (leest verder) Van achteren – zou de vent achter geweest zijn – is
me gebleken; en nu ben ik zoo nuchter als het kalf, dat in het derde bedrijf om hals
gebracht werd; dat al die leitmotieven en ouverture-grepen niets anders zijn dan
bekende en banale straatmoppen.... Nu vraag ik je – dat heeft de stommerik niet eens
opgemerkt bij het doorlezen van de partituur, die ik hem nog al welwillend voor een
week heb afgestaan....
(Leest verder) Bovendien blijkt de verregaande onkunde van den quasi-componist
hieruit, dat hij het kalf in de derde acte I-A laat bulken, alsof niet de eerste de beste
schooljongen wist, dat van 't I-A het muzikaal eigendomsrecht aan den ezel toekomt....
Flauw, om van zoo'n kleinigheid zoo'n ophef te maken.... (leest verder) Jammer, dat
de auteur niet zelf ten tooneele verschenen is. Er had dan bij al het gedierte des velds
inderdaad nog een ezel meer geweest.... Ik geloof dat hier termen bestaan om den
vent te vervolgen wegens smaadschrift.... (leest verder) Maar 't is me te min om nog
verder op het muzikaal gedeelte van deze onmogelijke opera in te gaan. Een enkel
woord nog, en wel van hevig protest, over de verregaande realistische wijze, waarop
het realisme hier gerealiseerd is geworden. – Men zag in de tweede acte werkelijk
een mestvaalt met werkelijk echte varkens, volgens een kenner puike beestjes, maar
daar hebben wij niets mee te maken; en de verloren zoon had werkelijk geen hemd....
hm, hm! geen knoop meer ân zijn broek.
't Was een echte gribus! Met uw permissie, lezeressen
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en lezers. Het riekte in de zaal zoo schandalig, dat wie geen zakdoek of foulard voor
zijn gaffel kon houden, maar met duim en vinger zijn reukorganen dichtkneep. Eerst
nadat in de pauze in de foyers en de koffiekamer bekend was gemaakt, dat tooneel
en zaal met karbol en zacherlin ontsmet waren, was het publiek weer geneigd om
binnen te komen, maar alleen om gelegenheid te vinden schrijver, componist en
executanten uit te fluiten en uit te jouwen, in één woord te conspueeren.
Ja, ook de executanten. Dat de orchest-directeur, zeker door de benauwde lucht
bedwelmd – hij kreeg alles uit de eerste hand – van zijn stoel en stokje was gevallen
en in het orkest getuimeld, neem ik hem niet kwalijk. Anderen beweerden, dat hij in
een kroningsroes was, weer anderen, dat hij al de noten ging zoeken, die onder de
lessenaars waren gevallen. – Over het zingen kunnen we kort zijn. Het was beneden
kritiek. De directeur maakte zijn excuses wel door te zeggen, dat zijn personeel te
veel kronings-limonade gedronken had en ook al niet tegen varkensodeur bestand
was gebleken, maar dat neemt niet weg, dat er schandalig gezongen werd. Om kort
te gaan, alles was misère ouvert impérial.
Hendrikus Profeet ga en verdwijn! (slaat de krant dicht).
Dames en Heeren, nu vraag ik u is ooit grooter poëet lager neergezet. En als u nog
niet gelooft, dat ik een dubbel overgehaalde illustratie ben van het spreekwoord, dat
een profeet in zijn eigen land niet geëerd is, dan hebt u geen aasje begrip van de
snoodheid mijner landgenooten .... en van mijn genialiteit.
Maar ik werp mijn muzikale paarlen niet meer voor de zwijnen .... Bonsoir!....
(af).
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Hij heeft geërfd.
Door J. C. v. d. Tol.
(Een jongmensch, met een nog al onnoozel voorkomen, komt met een treurig gezicht
op).
Ik heb geërfd; dat zou je niet zeggen hè? Weet je hoeveel (haalt drie rijksdaalders
uit zijn zak) zooveel. – Dat is te zeggen, veel meer, oneindig veel meer, duizend
gulden.
Duizend gulden, voor mij was dat een kapitaal!
U ziet, ik woon hier erg eenvoudig, om niet te zeggen armoedig. – Ik ben ook arm,
ik werk aan een courant, erg aardig, een baantje vol afwisseling! ‘Zeker redacteur
van het binnenland?’ Neen pardon. ‘Dan dito buitenland?’ Neen, ook niet. ‘Dan
misschien recensent?’ Ja, soms. ‘Of in de administratie?’ Ook wel eens. Ik ben, wat
ze noemen, het mannetje van de vuile wasch; ik doe alles, waarin een ander geen
lust heeft. – ‘Och, meneer, meneer Stein is ziek, wil u om één uur even naar de
Hoogstraat gaan, er wordt een nieuw magazijn geopend, wij zijn gevraagd; wil u
voor een berichtje zorgen en en passant eens spreken over een abonnementje
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voor advertenties?’ – Of: ‘meneer er is vanavond voorstelling in het gebouw; de
verslaggever is al bezet, wil u er heengaan en een verslagje maken?’ – Zie je, zoo
ben ik het mannetje voor alles, ik doe veel en ik verdien weinig.
Nu, je begrijpt, dat duizend gulden.... Wat kan een mensch daarvoor al niet doen:
ten minste, dat denk je, als je ze nog niet hebt, want als je ze hebt, of liever, als je ze
gehad hebt, dan zou je wel willen hebben, enfin, u begrijpt, niet waar? – Neen, dat
is waar, u begrijpt 't nog niet, ik moet u eerst alles nog vertellen. Nou dan; een week
geleden kom ik thuis en vind daar op me wachten een heel deftig meneer, haast zoo
deftig als onze hoofdredacteur: ‘meneer,’ zeg ik verbaasd, ‘Sir,’ zegt hij, heel beleefd
– 't was over het algemeen een erg beleefde meneer – ‘do you speak English?’ ‘Yes,’
zeg ik, eigenlijk meer bij ongeluk, want ik ken er haast niets van. – En daar begint
die man me een verhaal in het koeterwaalsch waarvan ik niets snap. – Toen hij
uitgesproken had, gaf hij me een hand, en toen wilde hij weggaan. Maar ik dacht,
dat is toch te gek, ik moet toch weten, wat die man verkoopt; ik sta ook op en, al
mijn Engelsche wijsheid verzamelend, houd ik de volgende korte maar
indrukwekkende speech: ‘Sir, I versta English, a little very well, yes: but my friend,
hierofer, weet very meer, yes. I will hem halen hier, and, als he comes, you must say
you heele history nog eens.’ Ik stuur naar mijn vriend die dadelijk komt.
Ik moet zeggen, mijn vriend was heel beleefd, buitengewoon beleefd; hij kon wel
eens een beetje .... maar nu was hij heel beleefd.
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De Engelschman begint opnieuw: ‘You, I, believe enz. (doet wat Engelsch na). Nou
geeft mijn vriend me ook de hand en zegt: ‘kerel, ik feliciteer je, je hebt geërfd.’ Ik?
– Ja van een tante in Engeland, hier meneer is exécuteur, je moet morgen bij den
notaris komen en dan zal je ontvangen de somma van duizend gulden. Duizend
gulden, kerel, wat zeg je er van? Je wordt kapitalist. Ik was eerst verbouwereerd,
maar mijn vriend pakt me beet, we dansen als gekken de kamer rond – de
Engelschman was ondertusschen weg. – Eindelijk roep ik hijgend uit: ‘Eerst een
nieuw pak kleeren – hoog noodig en dan morgenavond een gloeiende fuif, hier, op
mijn kamer; jelui komt allemaal, hoor!
Dienzelfden dag koop ik een nieuw pak. – De kleerenmaker was dezen keer erg
beleefd; hij kan anders wel eens een beetje .... maar nu was hij beleefd. 30 gulden
kostte het pak. En toen 's avonds groote fuif! – Kolossaal gezellig, we hebben
gezongen, gedronken, gegeten, getoost, geplakt. Ik was natuurlijk de held van het
feest; ze noemden me ‘Le riche héritier’, ‘de Erfgenaam van Merlet’, ‘de Erfoom’;
nou, de heele grap kostte me f 20. Dat is toch niet te veel, als je pas duizend gulden
erft! Den volgenden dag komt de huisjuffrouw boven, – dat is niets bizonders zal je
zeggen, maar wat wel bizonder is, dat haar snoezige dochter achter haar komt
aandribbelen, want Sophietje die komt anders nooit: ‘dat is niet goed,’ zegt moe. Bij
meneer beneden – onder me woont ook een heer – daar schijnt 't wel goed te zijn,
althans daar hoor ik Sophietje dikwijls praten en lachen en.... gillen; en als meneer
onder aan de trap roept: ‘Fietje!’ dan komt het lieve kind dadelijk
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aanhollen. – Ik roep ook wel eens boven aan de trap: ‘Fietje!’ maar dan komt er
niemand, of alleen het oude, perkamente vel.
Ik keek Fietje eens aan, het is toch een beeld van een meid! – en ik vergeet het
perkament. – Het perkament nijgt, het perkament spreekt, het perkament kan anders
wel eens een beetje.... maar nu is het perkament erg beleefd: ‘Meheir, we komme u
even felisteeren met uw ervenis; veel geluk meneer; de heeren sprakke zoo hard
gisteravond, dat ik hier en daar een woord opving; meheir heit kolossaal georreve,
niet?’ – Nou, juffrouw, kolossaal is het niet, maar het is altijd aardig. – ‘Waarachtig,
meheir, ik verheug er me ook erg in, meheir is altijd een goeje meheir geweest, en,
omdat meheir zoo goed is, kom ik meheir is frage, zou meheir niet een tien gulden
in de maand meer willen betalen; laat een arme weduwe en d'r dochter voor een
sikkepitje deelen in uw geluk. – Laten we van de dertig, veertig guldentjes in de
maand maken en meneer zal best bediend zijn.’
Maar juffrouw, begin ik .... maar och God, achter haar stond de dochter en die
keek me zoo aan, ik weet niet, zoo angstvallig en toch zoo verlangend, zoo teêr, en
toch ook zoo scherp, dat ik zei: nu, goed, juffrouw, ik zal het doen, ik heb geërfd,
dus .... De opslag begon direct te werken: ‘Fietje’ komt de koffieboel opredderen;
ze is alleraardigst, ze praat en ze lacht; ik schijn haar ook wel te bevallen, den eersten
dag blijft 't bij praten, den tweeden zat zij op mijn knieën, den derden maakten we
een afspraakje, om samen uit te gaan, zonder dat moe het wist; we zijn samen uit
geweest, waar en hoe, dat hoef ik nu niet te zeggen, maar pret hebben we
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gehad en niet duur was het – ik heb haar een klein cadeautje gegeven en toen kostte
den heelen avond me f 20,–. Lollig, hè? Ja, als je geërfd hebt. Mijn vriend, die zoo
goed Engelsch verstaat, is ook in zijn schik: hij zat kolossaal in de knoei om f 250
en toen kwam hij mij vragen, of ik ze hem leenen wilde; hij wist, dat ik 't op het
oogenblik kon missen. ‘Hoor eens, kerel,’ zeg ik, ‘ik leen nooit, dat is een principe
van me, maar als je f 250 van me wil aannemen, met plezier, hoor, ik heb geluk
gehad, ik moet een ander ook wat gunnen.’ – Of die in de wolken was!
't Is anders gek, zooals de menschen overdrijven kunnen: 't is, alsof je God weet
hoeveel rijker bent geworden, als je duizend gulden hebt geërfd. – De een vertelt het
aan den ander: ‘Die vent heeft geld gekregen.’ ‘Hoeveel wel?’ – ‘Ja, precies weet ik
't niet, maar het moet een aardig duitje zijn, hij is er heelemaal bovenop.’
Daar heb je nou b.v. aan de courant, dat is een leelijke pil.
Daar moest ik komen bij den hoofdredacteur; hij is niet altijd; .... dikwijls zoo ....
maar dezen keer was hij bizonder beleefd.
– ‘Meneer,’ zegt hij, ‘mij is ter oore gekomen, dat u een erfenis is ten deel gevallen,
ik wensch u daarmede geluk en wilde u tevens naar aanleiding van dien, een voorstel
doen. – Hoezeer het mij ook spijt het te moeten bekennen, een feit is het dat onze
financieele toestand verre van gunstig was; wij moeten op alle mogelijke manieren
bezuinigen; mijne mede-redacteuren en ik zijn daarvan doordrongen en we hebben
elk een klein gedeelte van ons salaris opgeofferd voor de goede
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zaak. – Nu vraag ik u is u bereid mede te werken en mogen wij u voortaan elke drie
maanden f 100 minder uitkeeren?’
‘Veroorloof mij, meneer, u op te doen merken, dat mijn salaris al niet hoog is.’
‘Juist, meneer, ik zou u ook dat voorstel niet gedaan hebben, wanneer ik niet uit
stellige bron wist, dat u geërfd hadt. Overigens het is een voorstel en bevalt het u
niet, dan zullen we moeten omzien om een andere werkkracht voor minder honorarium
te krijgen.’
‘O, neen, meneer, doet u dat niet; ik stem toe.’
Zoo heb ik dus aan de courant f 400 minder in het jaar, omdat.... ik geërfd heb.
Bij de belastingen schijnen ze dat ook al te weten, tenminste ik heb in de stedelijke
een aanslag gekregen van f 27,50, dat is mij nog nooit gebeurd. – Ik ben eens gaan
informeeren, en toen bleek het mij, dat zij mij al lang in het snotje hadden, maar dat
ze het maar nooit gedaan hadden, omdat er ten slotte toch niets te halen was; maar
nu moest ik er aan, f 27,50 alsjeblieft.
En dan die hoop allemachtig nuttige instellingen die niet genoeg inkomsten hebben,
en die je niet met rust laten. En deden ze het nog maar per circulaire, maar
tegenwoordig sturen ze je allemaal een heele beleefde meneer op je dak, om je te
spreken.
Ik heb o.a. bij mij gehad, iemand van het Idiotenhuis, van het Weeshuis, van de
Christelijk-Gereformeerde Gekken, van Anarchistische Kraamvrouwen, van het
Leger des Heils – een majoor geloof ik, – van de Warme en Koude Soepuitdeeling
aan verlaten kinderen, van de Vereeniging voor het verstrekken van zakdoeken aan
de
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kinderen in de Minahassa, voor de Vereeniging tot het veredelen van de straatorgels,
en, niet waar, als je geld geërfd hebt, dan kan je daar toch niet heelemaal buiten.
Honderd gulden hebben ze me met hun allen afgetroggeld.
Al die dingen hebben me een beetje van streek gemaakt; ik kreeg last van
hoofdpijnen en ik ging eens naar mijn dokter. – Die man was allerbeleefdst, en, wat
ik heel pleizierig vond, was, dat hij nog niets scheen te weten van mijn erfenis.
‘Weet je wat,’ zei hij, ‘je moet je hoofd eens electriseeren; ik zal je wel een
toestelletje leenen, en je wijzen hoe je het doen moet, dan kan je het zelf en behoef
je niet altijd naar mij te loopen, wat lastig en duur is. Leen het machinetje maar van
mij, anders kost je het aanschaffen ook weer f 25.
Dankbaar ga ik heen; dat is nu eerst eens een man. – Jawel, morgen brengen. –
Het electriseerdingetje was nauwelijks in huis, of daar staat hij al met zijn koetsje
voor mijn deur. – Hij kan anders wel eens .... maar nu was hij kruipend beleefd en
zegt: ‘och, toe stuur me dat toestelletje terug, ik zit er om verlegen voor een heele
arme familie en ik heb gehoord dat jij geërfd hebt – dat wist ik niet – koop zelf zoo'n
ding: dat kan er wel af. – Adieu.’
En laat ik nu de rekening eens opmaken. Duizend gulden heb ik geërfd: de juffrouw
laat me f 120 meer voor mijn kamer betalen, voor f 30 kocht ik een pak kleeren, de
fuif kostte me f 20, en het lieve ‘Fietje’ ook f 20, dat is f 190.–. Mijn vriend gaf ik f
250, maakt f 440. – Op de courant ga ik f 400 achteruit, in de belasting moet ik f
27,50 betalen, diverse giften kosten
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me f 100, en dat ellendige electriseertoestel nog eens f 25, dat is bij elkaâr f 992.50.
En dus heb ik over f 7.50, zooals ik u zei.
Maar dat zeg ik je, als ik ooit weer erf, dan vertel ik het aan niemand, aan niemand,
want als ze zouden merken, dat ik voor de tweede maal ‘erfoom’ ben, dan word ik
eenvoudig straatarm.
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Modern.
Door M. E.
Dames en Heren! Door het bestuur van dit genootschap uitgenodigd om heden avond
te spreken over een zeer treurig voorval in mijn leven, begin ik met me aan u voor
te stellen als ontslagen verpleegde uit het gesticht Meerenberg.
Ja, ik heb een half jaar te Meerenberg doorgebracht; maar .... daarom ben ik niet
gek. Om de drommel niet. Wie me voor gek houdt is den slaapmutsdragende,
kruieniersachtige, aan verstoppingenlijdende, op jenever gezette oud Hollandse
iedioot! Dat zeg ik en daarmee .... uit!
Mijn vader was offiesier in het Nederlandse leger en daarom deed hij aan litteratuur.
Als ik zeg; daarom, dan wil ik volstrekt niet beweren, dat alle Hollandse offiesieren
letterkundige artiesten zouden zijn. Wel beschouwd is er tegenwoordig in Nederland
zelfs maar één artiest en dat ben ik. Ik bedoel alleen, dat in ons land een offiesier
altijd maar de helft van den dag aan vechten denkt, terwijl hij in de andere helft zich
wijdt aan werken des vredes als landschapschilderen, romanschrij
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ven, komediespelen, fietsen, kokertjes draaien, doosjes plakken en wat er meer van
dien aard onder zijn bevattelikheid valt. Overeenkomstig dit gebruik – waarvoor ik
niets dan lof heb – deed mijn vader aan de belletrie door vertalingen te maken van
Zweedse romans.
Van de Zweedse taal verstond hij geen woord; maar dit hoeft dan ook niet. Je
vertaalt maar uit het Duits; het Duits is weer vertaald uit het Zweeds en dus zet je
op den omslag van je boek vertaald uit het Zweeds. Daarmee gaat het dus net
omgekeerd als met de vegetariërs, die zeggen, dat een koe gras eet, dat een mens
daarna de koe opeet en dat het dus veel eenvoudiger is als de mens maar dadelik
groen voer in zijn maag stopt.
Dat mijn vader als vader ouderwets en ik als zoon nieuwerwets was, zal niemand
verwonderen. De oude heer zwoer bij van Lennep, Bosboom-Toussaint, da Costa,
de Génestet en al schold hij de nieuwere auteurs niet uit – dat was in zijn tijd geen
gebruik – hij haalde toch zijn schouders voor hen op. Nu is 't u bekend, dat als palief
een pruik draagt, zoonlief op zijn twintigste jaar kaal moet worden. Dat is de vaste
wet van de erfelikheid oftewel het noodlot, waartegen geen Théophile iets vermag.
Mijn oude heer deed aan litteratuur, ergo moest ik ook aan litteratuur doen. Dat wist
ik al in de wieg en op mijn achtste jaar maakte ik dus mijn eerste vers. Dat was nog
wel niet volmaakt – tegenwoordig maak ik volmaakte verzen – maar het was toch
heel wat beter dan het geleuter van zo'n Beets of Bilderdijk.
Toen nu de tijd van mijn meerderjarigheid naderde, zei ik op een goede dag tot
mijn oude heer:
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Pa, ik wil mij aan de letteren wijden; ik wil een beroemd artiest worden; ik wil door
het komende geslacht bewonderd worden als van Lennep, Bosboom-Toussaint en
andere prullen door u bewonderd zijn.
De oude heer vroeg me leukweg of ik stapelgek was.
‘Zet jij een inktfabriek op, mijn jongen. Dan wijd je je even goed aan de letteren
en dan vaart je beurs er beter bij.’
Ik heb u al gezegd, dat ik niet gek ben. Ik ben zelfs nooit gek geweest; maar
tegenwoordig ben ik er ten minste aan gewend voor krankzinnig te worden aangezien.
Dat was ik toen nog niet.
Ik maakte me dus geweldig boos en las mijn oude heer geducht de les. Het eind
was, dat hij zei:
‘Luister eens. Over een jaar ben je meerderjarig en doe je toch wat je aanstaat.
Laten wij 't dus op een akkoordje gooien. Als je binnen dat jaar een boek schrijft,
dat niet algemeen wordt afgekeurd of doodgezwegen, dan mag je optreden als auteur.
Kan je dat niet, dan zet je de inktfabriek op. Aangenomen?’
Ik antwoordde top en ik dacht: nu zal je toch eens wat beleven!
Het eerste wat ik deed was Van Lennep, Bosboom-Toussaint, da Costa, de Génestet,
heel die oude santekraam verschacheren en voor de opbrengst me het nieuwste
aanschaffen, wat er destijds geproduseerd was. Ik had gehoord, dat er te Parijs in de
Chat noir op de trap te lezen stond: voorbijganger, wees modern en dus zei ik tot me
zelf: jongen, wees modern, Maar .... wat was modern?
Om daar achter te komen begon ik mijn nieuwe auteurs

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

52
met aandacht te bestuderen. Makkelik viel me dit niet. Ik trachtte de lui te begrijpen;
maar ze zeiden: mis poes, begrijpen is malligheid. Je hoeft niet te begrijpen, je moet
niet begrijpen, je mag zelfs niet begrijpen. Als je iets begrijpt, dan begrijp je er eerst
recht niets van. Je moet alles voelen en je voelt 't of je voelt 't niet.
In 't eerst, ik beken 't rondweg, voelde ik niets niemendal. Studeren scheen dus
ook niet te helpen en nu sloeg ik een anderen weg in. Ik begon met de nieuwe
santekraam ook maar te verschacheren. De nieuweren brachten minder op dan de
ouderen; maar in Gods naam. Het was er mij maar om te doen mijn boekenkast en
mijn ziel weer heel maagdelik te krijgen. Toen dacht ik: wat hebben de jongeren nu
eigenlik gedaan om zo mooi modern te worden?
Het antwoord op die vraag lag voor de hand. Ze hebben afgeschaft. Allerlei dingen
hebben ze afgeschaft. Dus moest ik op mijn beurt aan het afschaffen gaan.
En zo ging het goed; zo ging het beter; zo ging het zelfs biezonder vlug. Ik schrapte
maar.
Zedelike strekking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Simpatieke personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Grote helden en dieto misdadigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Romans in drie of meer delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Verzen op rijm, sonnetten uitgezonderd . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Een vast ritmus: tik, tak, tik, tak of tak, tik, tak, tik . . . . . . . geschrapt!
Begrijpelikheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Deftigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Fatsoenlikheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Handeling op het toneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt
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Boeiende intriges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Stukken, die eindigen met een of meer huweliken . . . . . . . . geschrapt!
Al wat histories is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Al wat fielosofies is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Nu kwam ik meer bepaald aan de taal.
De geslachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
De buigingsuitgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Dubbele e's en dubbele o's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Voluitgeschreven lid- en voornaamwoorden . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Zinnen met onderwerp, werkwoord en voorwerp . . . . . . . . .geschrapt!
Duidelike zinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geschrapt!
Korte zinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschrapt!
Ik schrapte, schrapte, schrapte als een verver, die een huis moet schilderen en
ondertussen was 't me of ik het moderne kunstwerk al in mijn ziel voelde kiemen.
Maar 't was nog lang niet genoeg. Al het oude moest overboord.
Gebladerte, dat groen is .... weg er mee; veel te dikwijls al gebruikt! Schrijf, dat
het er rood, desnoods pimpelpaars uitziet; maar nooit meer groen! Zilver maanlicht
.... malligheid! Minstens koperrood en liever nog een spiksplinternieuwe kleur,
bijvoorbeeld de tint van een pas ontdekt metaal, dat nog geen mens gezien heeft.
Kleuren zien .... verouderd! Je hoort ze, je ruikt ze desnoods; maar zien .... nooit
meer!
Geluiden horen .... pruikenstijl! Je ziet ze, je proeft ze; maar horen .... voort er
mee!
Heb je eens geschreven, dat gas suist of teewater ruist of de zee bruist, doe 't dan
nooit voor een tweede keer. Neen, telkens een nieuw woord, fabriek het des
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noods brutaal weg en zeg bijvoorbeeld, dat gas gaast, water waast en de zee ziesesaast!
En toen ik nu al het oude, al het geijkte, al het duidelike, al het bevattelike had
weggekrast, toen ik al het gezaghebbende, al het aangeleerde met tak en wortel in
mijn geest had uitgeroeid, toen mijn verstand en mijn gemoed hun maagdelike
blankheid terug hadden gekregen, toen besefte ik nog pas op de hoogte te zijn
gekomen van mijn tijd. Nu moest ik die tijd ook nog vooruit snellen.
Nog meer schrappen dus. De grammatika .... voort er mee.
Alle komma's, punten, uitroeptekens, vraagtekens .... naar de drommel er mee.
Mijn hele boek werd één zin en uit die éne zin nam ik nu het laatste weg, dat er nog
in overbleef: de inhoud.
Tussen twee haakjes moet ik hier even bijvoegen, dat ik ondertussen ook nog
vegetariër was geworden. Ik had gezien, dat er in onze nieuwere litteratuur heel veel
kool is en dus dacht ik: zal ik het vlees nu maar voor goed op zij zetten.
En toen .... toen voelde ik zo waar het nieuwe kunstwerk in mijn ziel groeien,
presies als een bloemzaadje, dat ontkiemt in de ruïne van een kasteel. Ik hoefde nog
maar naar een pen te grijpen en daar liep het zaadje uit, daar schoot het omhoog,
gelijk Indiese kers in het voorjaar; daar boorde het zich een weg naar buiten, daar
slingerde het zich zijn ranken en bloesems in de vorm van inktstrepen over mijn
papier heen. Ik schreef, ik schreef, ik schreef met koortsachtige haast en al wat mijn
pen voortbracht was nieuw, gloednieuw,
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fonkelnieuw! Ik werkte als onder de invloed van een hogere geestelike macht. Mijn
vingers penden er maar op los en mijn hoofd wist niet wat die vingers eigenlik
uitvoerden. De lijnen op mijn papier leken wel krabbels van een pas geboren kind,
zo ongekunsteld waren ze voortgebracht. Van Hollandse woorden en zinnen hadden
ze niets meer en of het mistieke simbolen waren zou ik niet met zekerheid durven
zeggen. Laat ik u een voorbeeld geven.
Boter slotende de door de wind helwiegende paard, kop, mijn vrouw teder gouden,
zilveren ivoren blank-nevelende zoet zacht suizende diep donker dof donderende op
oppende zwaar zweer zwangerende.
Is dat geen muziek? Ik begreep er natuurlik zelf geen steek van; maar ik voelde,
dat het schoon, verrukkelik schoon was. Ik zag het kunstwerk, ik hoorde 't, ik rook
't, ik proefde 't! Ik zag 't als een geluid, ik hoorde 't als een kleur, ik rook 't als een
schittering op mijn tong en ik proefde 't als een .... ja, ik weet niet als wat; maar in
één woord ik voelde 't en zoals ik gezegd heb: je voelt 't of je voelt 't niet. Ik voelde
't als een trilling van al mijn zenuwen, als een muziek van mijn ziel, als een
verbijsterende dwarreling van senzasies, als een flikkerende dooreenmengeling van
gedachten, als een hemelstormende passie en onder het neerschrijven was ik net een
fontein bestraald door elektries licht. Mijn gemoed spoot wit schuimend omhoog,
viel in flonkerende lichtdruppels weer neer en overal lichtte 't, overal bruiste 't, overal
klaterde 't! Ik voelde het kunstwerk, het nieuwe, als iets schitterends, iets schetterends,
iets jubelends, iets juichends, iets klagends, iets
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weenends, iets galmends, iets dreigends, iets wereldhervormends, iets helbestormends
uit me losbarsten en mijn hele wezen werd doorgloeid van passie, ging op in passie,
verteerde van passie, spatte eindelik brullend uiteen als de golven van de zee bij het
ontploffen van een torpedo.
Toen ik klaar was zeeg ik uitgeput op mijn sofa neer; maar.... niet voordat ik de
oude heer mijn plan had meegedeeld om hem de volgende dag mijn zielsprodukt
voor te dragen.
En nu kom ik tot het treurig voorval uit mijn leven.
Die volgende morgen bleek het me, dat de oude heer een soort famielieraad had
belegd, waarop onder anderen een neef van me genodigd was, die toevallig dokter
was.
Toen ik opstond om mijn werk voor te dragen, las ik dadelik op alle gezichten
vooroordeel en vooringenomenheid.
Ik hield me toch goed en dacht maar; nu zullen jelui toch eens wat beleven! En ze
beleefden 't!
De toon van mijn voordracht was al even nieuw als de inhoud. Ik sprak niet, ik
las niet, ik zong evenmin; neen, ik neuriede met archaisties, kinderlike eenvoud en
een neuzig hobogeluid, dat afgewisseld werd door diepe fagotklanken en bange
paukenslager.
Waarom ik 't zoo deed en niet anders, kan ik onmogelik uitleggen. Ik begreep er
zelf niets van: maar ik voelde 't en niewaar: je moet die dingen voelen. Je voelt ze
of je voelt ze niet.
Wat mijn famielieleden aangaat, die voelden klaarblijkelik niemendal. Ik had
gedacht, dat ze in gloeiende geestdrift zouden ontbranden en voor het minst uitroepen:
Kerel, je bent een groot monster, dat in een hevige stuiptrekking van passie over
de wereld ligt uitgestrekt,
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met je nagels wroetend in de moerassen, met je tong je vastlikkend aan de rotsen;
maar .... neen, hoor, ze zeiden niets, doodeenvoudig niets, helemaal niets!
En toen ik de volgende morgen ontwaakte, lag ik in Meerenberg, waarheen ze me
getransporteerd hadden op een briefje van mijn neef, de dokter, inhoudende de
verklaring, dat ik lijdende was aan maníal litteraria furibonda.
Dames en heren! Het doel van deze bijeenkomst is protest aantetekenen tegen
deze onrechtvaardige behandeling, te beurt gevallen aan een modern Nederlands
letterkundige.
Mijn werk is uitgegeven. In veertien dagen tijds heeft het tien drukken beleefd en
is 't door alle toonaangevende resensenten in de nieuwste tijdschriften in ellenlange
zinnen begroet als een achtste wereldwonder. Nu vraag ik u: is 't aannemelik, is 't
zelfs denkbaar, dat de auteur van een boek, dat tien drukken beleeft en door alle
toonaangevende kritici in de nieuwste tijdschriften eenpariglijk wordt verheerlikt,
dat zulk een artiest rijp zou zijn voor Meerenberg?
Bewijst me door uw toejuichingen, dat u neen antwoordt, neen, neen, driemaal
neen! en dat Nederland er trots op is ten minste één artiest te bezitten, want ik zeg 't
u: alle andere Nederlandse schrijvers zijn maar knutselaars en prullen; ons land bezit
maar één artiest en die artiest ben ik.
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Poetsie de Poedel.
Monoloog voor een heer
Door Willem Schürmann.
Ik heb een tante, tante Neeltje ... een zuster van mijn vader, ze is 50 jaar, ongetrouwd
en ongemakkelijk, een van die vrouwen, een van die tantes die het leven van haar
neven ongelukkig maken, die wetten willen voorschrijven, die willen dwingen, die
niet mooi zijn maar koket, die verlangen dat iedereen haar zal aanbidden, die goed
zijn ... nu ja goed is ze, maar met een goedheid die me niet bevalt ... ze is goed met
een kwaad gezicht.
Wat heb je aan iemand die goed is en toch altijd kwaad ... dan heb ik liever iemand
die altijd kwaad is en een lief gezicht zet. Misschien vindt u het laf, dat ik hier kom
kwaad spreken van een tante, die mij, wéésjongen, kind zonder ouders, opgevoed
heeft, die jarenlang voor mij in de zorg heeft gezeten, die altijd zorgde dat ik een
schoone kiel en een helder wit petje ophad, die me aan de hand meenam naar de
diergaarde om naar de
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aapjes te kijken, die suikergoed kocht en het samen met mij opat, die me liefhad en
vertroetelde ...
O zegt u niet neen ... ik weet wat u denkt ... u vindt het laag, dat een man als ik,
die veel aan z'n tante te danken heeft, zich uitlaat in minder mooie termen over eene
ongetrouwde jonge dame van 50 jaar, die hem opgevoed heeft.
Zet u nu in Godsnaam geen kwaad gezicht, laat u me niet merken dat u me een
akelig naar product van een neef vindt, laat u niet voelen dat ik een ondankbaar wezen
ben, want ik zou de moed niet hebben u alles te bekennen ... en ik wil alles bekennen,
want het zit me tot hier (wijst op de keel) (fluisterend). Ik heb ruzie met mijn tante
gehad ... (luid). Dat heeft me goed gedaan, nu is 't er uit ... nu weet u het.
... Stel u voor, m'n tante had een poedel, zoo'n akelige, witte, lange, nette, zindelijke,
goedige poedel, een beest dat nooit een vlekje had, met krullende lokken, met een
strikje op zijn kopje en een licht blauw kleedje om zijn lui, vadzig, poedellijfje ...
een beestje dat ieder in den weg liep, behalve haar, die altijd op m'n zwarte jas ging
slapen, m'n boorden kapot beet, m'n boeken van de tafeltjes gooide, enfin een beest
dat men in de dagelijksche samenleving een mispunt van een poedel noemen zou ...
Poetsie, zoo heette ie ... is dood ... van de dooden niets dan goed ... dus wil ik er niet
verder over spreken ... maar kunt u je nu voorstellen dat die poedel na zijn dood me
nog meer getreiterd heeft dan toen ie leefde? Kunt u begrijpen dat de herinnering
aan dien poedel, m'n tante, een flinke degelijke vrouw, half idioot gemaakt heeft?
Luister dan ... toen Poetsie dood was liet tante
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een portret van haar lieveling maken, wat zeg ik één portret, honderd portretten, ze
heeft mij zelfs een medaillon met z'n portret gegeven om aan m'n horlogeketting te
dragen ... enfin 't verdriet heeft haar zoo aangepakt dat ze een marmeren beeld op
z'n graf heeft laten plaatsen, en duizend gulden aan een poedelsanatorium gegeven
heeft ... in 't kort ze was zoo ‘down’ dat ze heele dagen zat te huilen ... en wanneer
ik thuis kwam, moest ik meehuilen ... stel u voor ... ik huilen om een doode poedel.
Het begon me te vervelen ... en om een einde te maken aan deze verhouding heb ik
willen trouwen. Ik heb het m'n tante gezegd ... en ik heb haar verschillende namen
genoemd van diverse candidaten, maar toen begon 't lieve leven pas ... Wat ... ik zou
haar alleen laten ... háár, nadat ze 't liefste op de wereld verloren had, ik zou willen
trouwen, wel foei!!!... En dan 3 maanden na de dood van Poetsie ... Ik dacht dat je
meer fijn gevoel had, zei ze huilende natuurlijk ... Maar tante, u wilt toch niet dat ik
m'n leven opoffer terwille van een dooden hond ... Maar heb je dan niet van hem
gehouden? vroeg ze me ... O zeker, zei ik ... ik heb heel veel van hem gehouden ...
op een hondenmanier!... als dit waar is zou je niet over trouwen spreken, zei ze ...
kortom ze was woedend ... zoo woedend, dat ze me een egoïst noemde, een
ondankbare, die een tante, die alles opgeofferd had voor haar neef, alleen wilde laten
met haar verdriet ... De toestand werd onhoudbaar ... zoodat op een avond de ruzie
zoo hoog liep, dat ze mij verwijten deed.
Ga maar trouwen, zei ze, ... ga, máár ... op een manier, zooals alleen dikke
ongetrouwde juffrouwen van
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50 jaar dat kunnen ... maar als je trouwt dan krijg je van mij geen cent ... geen halven
cent ... Dacht je dat ik m'n geld zou laten opeten door jou en een vrouw, die mij en
m'n heiligste gevoelens verguizen, die geen respect hebben voor een vrouw, die
twintig mannen afgewezen heeft, alleen om beter voor een ondankbare neef te kunnen
zorgen ... toen heb ik een domheid begaan ... ik heb gelachen!
Kent u m'n tante ... Neen?... dan begrijpt u 't ook niet ... als u haar kende, zoudt u
't heel verklaarbaar vinden ... Ik lachte en dat maakte haar woedend ... O je gelooft
't niet, je denkt dat ik geen man zou kunnen krijgen, hé, als ik mijne hand uit het
raam steek dan hangen er aan iederen vinger tien!... begrepen! want als ik wil dan
kan ik mooi zijn ... maar ik heb 't nooit gewild ... en nu zal ik 't doen!... Ik begreep
niet waarom ze dat niet eerder geprobeerd had ... enfin ik lachte ... een onvergeeflijke
domheid. Wát, zegt ze, nadat je mijn Poetsie beleedigd hebt, mijn Poetsie, die ik lief
had als een kind, neen meer dan ik een kind ooit zou kunnen liefhebben, beleedig je
nu mij ... goed ... t' is goed ... geen cent krijg je van me, geen halven cent en om je
te bewijzen dat ik niet zoo onmogelijk ben als jij wel denkt, zweer ik je bij het zieleheil
van m'n onvergetelijk kind, m'n Poetsie, dat ik binnen drie maanden getrouwd zal
zijn. Tante stond op, stak twee vingers van de rechterhand omhoog en zei, ik zweer
... bij 't zieleheil van Poetsie ...
Trouw jij nu maar als je een knappe jongen bent, doe jij nu eens hetzelfde als ik
doe ... Laat jij nu eens zien dat je binnen 3 maanden getrouwd kan zijn, zonder dat
ik je het geld moet geven om je vrouw te laten eten, jou niksdoener!...
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Dat was te veel ... dat kan niemand verdragen ... ik ook niet ... en vol edele
verontwaardiging zei ik ... Ik zweer, dat ik binnen 3 maanden getrouwd zal zijn met
de vrouw die mij bevalt ... dat zweer ik je ... dat zweer ik je ... dat zweer ik je ...
Na dit tragische voorval heb ik de deur heel hard achter me dicht getrokken, heb
ik kamers gehuurd in een kosthuis en heb me ten doel gesteld een vrouw te zoeken.
Dat klinkt nu alles heel gemakkelijk en u denkt natuurlijk ‘je hebt er een gevonden’
... Integendeel ... waar vindt men zoo gauw een vrouw die je bevalt ... Je kunt toch
maar niet op straat een juffrouw aanspreken en zeggen: ‘Excuseer me dame, maar
ik zou u willen vragen of u zin heeft met mij in het bootje te stappen. Je wilt toch
niet je leven verbinden aan dat van een vrouw die je absoluut niet kent, een lastige
pretentieuze vrouw misschien ... Hoe kan je, wanneer je haast hebt, merken of een
vrouw goed, lief, zachtzinnig, liefhebbend, edel, opofferend, zuinig of zuur, vervelend,
landziekig, treiterig, kitteloorig, baldadig en verkwistend is? Enfin ik heb gezocht
en gezocht, ik heb gereisd en gereisd, ik heb m'n oogen uitgekeken, twee maanden
lang, zonder iets te vinden.
En toen is 't een obsessie voor me geworden, ik móést een vrouw hebben binnen
een maand of ik zou meineedig zijn ... brrr meineedig!!!!
Als ik er aan denk rillen mijn haren. Toen ben ik naar een advocaat gegaan, die
me heeft aangeraden te adverteeren en dat heb ik gedaan ... ik heb geadverteerd. Een
nette, fatsoenlijke, brave, oppassende jonge man zoekt een vrouw, liefst met eenig
fortuin, om met haar een
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huwelijk aan te gaan ... brieven onder nummer zooveel, bureau ‘Rotterdamsch
Dagblad’. En of ik antwoord heb gekregen? Twee dagen lang hebben 2 klerken op
't kantoor zich doodgewerkt met 't sorteeren van de brieven, een week lang heb ik
de epistels doorgelezen totdat mij eindelijk een brief in handen kwam, die geschikt
leek, de eenige van allen ... die was van een bekoorlijke dame van middelbaren
leeftijd, ongeveer 30 jaar dus, met vermogen ... Ik heb de andere brieven weggegooid,
omdat ze me niet bevielen, maar dit eene roze, veleinen, geparfumeerde velletje heb
ik bewaard en beantwoord. Een correspondentie met de onbekende schoone was het
gevolg en u moet er niet over spreken, ik heb met haar afgesproken. Van avond om
9 uur zou ik de onbekende Cornélie bij het standbeeld van Tollens in het park
ontmoeten ... het sein zou zijn ... het aansteken en uitblazen van drie lucifers ... O
wat heb ik me verlicht gevoeld ... niet door die lucifers!... wat heb ik schoone droomen
gehad van die mooie onbekende, die als een hinde aan mijn zijde door het leven zou
huppelen ... in 't kort, van avond om 9 uur precies was ik bij Tollens ... daar zag ik
in de verte op en neer trippelend, met driftige, kleine voetbeweginkjes, een
vrouwenfiguur ... m'n onbekende ... Ze was een beetje dikker dan ik me had
voorgesteld ... maar toen ik haar zag wandelen, zoo heel in de verte in het
schemerduister, toen voelde ik pas, dat een dikke vrouw een ideale vrouw is ... m'n
hoofd duizelde ... ik nam een lucifer ... en nog een ... en nog een lucifer en m'n adem
bij elkander schrapende met hokkende stooten, blies ik pfft! pfft! pfft! de drie seinen
uit en 3 maal zag ik dat teeken herhalen. Ze was gesluierd ... een
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preutsche, jonge, kuische vrouw moet 't zijn, dacht ik, en vol vuur vloog ik op haar
af.
Zij met een zacht ah!... valt bom! op een bank en ik in volvoering haar hand in de
mijne, fluister haar m'n liefdewoorden in het oor ... Schoone ... onbekende, reine,
ideale, mooie, hemelsche vrouw, laat uw trekken zien in deze egyptische duisternis
... gezellin in spé ... van m'n komende dagen, licht dien sluier op!... Zij snikt ... Heb
je leed, ik zal 't je helpen dragen, want ik voel dat ik je zal liefhebben meer dan ooit
een man heeft liefgehad ... en plots zich oprichtend, zich met het hoofd aan m'n borst
werpende, hoor ik ... ‘Eindelijk, Kobus, mijn Kobus!... O God! het was m'n tante ...
zegt u maar opoe ... Ik had me niet bedrogen ... Zij sloeg den sluier terug en ik zag
haar in de hemelsch opgeslagen 50-jarige oogen ... U zult begrijpen dat m'n positie
wel een beetje vreemd was, dat ik me alles behalve op m'n gemak gevoelde, maar
toen tante begon te huilen en fluisterde, dit is het schoonste oogenblik mijns levens!
toen ben ik bij haar op de bank neêrgezonken ... en heb ik naar haar plannen voor de
toekomst geluisterd ... Je moogt me niet tot een meineedige maken m'n Kobus, m'n
alles ... en ik zal je vertroetelen ... oh ... ik zal je minnen ... oh!
Maar tante, moet ik dan de broer van mijn eigen vader, de oom van mijn eigen
kinderen, oom van mij zelf, man en neef van mijn tante en wie weet hoeveel meer
familie van mij zelf worden! bracht ik uit.... En toen heeft ze een waar woord gezegd
... Kobus, zegt ze, denk dat als je zooveel familie van je zelf bent, ons geld niet uit
de familie zal gaan ... zie je, daar kan alleen een vrouw aan denken ... denk er aan
dat je de eer van de
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familie redt, want als je me niet trouwt, zijn wij allebei meineedig!...
Hoe kan ik u het Ibseniaansch gevoel beschrijven, dat toen over me kwam ... Ik
ben er nog van onder den indruk ... ik ben nog mezelf niet ... en ik moet besluiten
binnen 3 dagen, want dat is de bedenktijd, die ze me gegeven heeft ... moet ik haar
trouwen?... moet ik de plaats innemen van dien poedel? Dit zou met recht een
hondenbaantje zijn?
Och is er niet een dame hier die direct met mij naar Mandsjoerije, Indië, Amerika,
Azië of Honduras wil gaan ...? Of is er iemand die me zeggen kan, hoe ik geen
meineedige en toch niet de man van m'n tante, m'n vaders broer vader en neef van
mijn eigen kinderen en de vader van wijlen poetsie de poedel kan zijn?
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‘Wat is oud en wat jong?’
Door Jan C. de Vos.
Toen ik onlangs een mop vertelde, dien ik pas gehoord had en nog al aardig vond,
werd me door een jongmensch geantwoord: ‘die is al oud!’
Verleden jaar had ik een rol gespeeld, die vroeger door Albregt vervuld werd en
waarin ik hoopte hem eenigszins te kunnen evenaren: een jong criticus vroeg van
welken rommelzolder ik dat oude stuk vandaan gehaald had?
Dezen zomer, toen ik buiten 'n beetje me verpoosde van den vermoeienden
winter-campagne en op 'n snikheeten dag uit m'n koffer een grooten panamahoed te
voorschijn bracht, dien opzette en me behagelijk voelde onder den breeden rand, die
de felste zonnestralen weerstond, zei m'n dochter: ‘nou, die is ook al oud!’
Onlangs in 'n café-chantant zat ik te lachen, dat ik schudde, om 'n paar Engelsche
clowns, die elkaar op de gekste manier en alsof 't 'n doodgewone zaak was,
afranselden, stompten, op den grond smeten, over elkaar rolden, tolden, bolden enz.
en toen ik 'n neefje vroeg,
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waarom hij niet mee lachte, kreeg ik ten antwoord: O, dat is al zoo oud!....
Nu ik zelf de eerste jeugd voorbij ben, ja .... ik wil 't anders niet weten, maar u
deel ik 't in vertrouwen mee, ik heb de 5 kruisjes al achter den rug, moet ik eerlijk
bekennen dat 't woord ‘oud’ een min of meer onaangename beteekenis voor me heeft.
Ik ben voor niets zoo bang, dan dat iemand tegen me zeggen zou: daar ben je te
oud voor!
Ja, dat zit er zóó bij me in, dat ik me nog levendig herinner, hoe dat woordje van
drie letters ‘oud’ me als jongen al doodergerde.
Als ik een guitenstreek had uitgehaald, en dat overkwam me nog al eens, heette
't, wanneer ik betrapt werd, en dat hoorde tot de zeldzaamheden: ‘dat moest jij nu
niet meer doen, daar ben jij nu te oud voor!’ Had ik m'n broek gescheurd door in een
boom te klimmen; m'n kiel bemorst omdat ik de grutten met stroop te gauw naar
binnen gespeeld had; m'n haar vol verf omdat ik de kwast te ijverig hanteerde, bij 't
opschilderen van m'n vuilnisbak; m'n vingers met inkt, omdat ik die bij de pen in
den pot doopte, wat in ieder geval voor m'n ijver getuigde; een jongen, die 'n klein
meisje sarde en plaagde, een beetje te hard om z'n ooren geslagen, en in nog honderd
andere gevallen meer: steeds luidde de vermaning, natuurlijk met de noodige variaties:
‘Willem, daar ben je nu te oud voor om dát nog te doen!’
Is 't nu te verwonderen, dat ik dikwijls nadenk over wat ‘oud’ en wat ‘jong’ is?
Ja zeker, hoe treurig ook, 't blijft waar, want we ondervinden 't, als 't ware dagelijks:
alles veroudert ...
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tooneelstukken, boeken, modes, menschen. Met onverbiddelijke gestrengheid gaat
die oude heer, die De Tijd heet verder, en met iedere schrede laat hij onverbiddelijke
sporen achter.
Maar waarom bestaat er zoo'n schrille, zoo'n hatelijke, zoo'n wreede en dikwijls
zoo'n melancholische tegenstelling tusschen oud en jong? Is dan niet alles wat nu
oud is, jong geweest?
En is niet alles, wat nu jong is, voorbeschikt om eenmaal oud te worden? Ja, hoor
ik menigeen in stilte antwoorden ... en toch is 't niet waar! Er zijn zaken en menschen,
die nooit jong geweest zijn en er zijn er die nooit oud worden!
Wat het tooneel betreft bijv.: oud is 't repertoire van Scribe en Kotzebue, de
oudgediende die overdekt is met glorievolle wonden, de wees, die de zachtheid,
deugdzaamheid en liefderijkheid in persoon is ...
Oud zijn de stukken, die geschreven werden om een stelling te bewijzen, met lange
tirades, opgevuld met bombast; oud zijn de vaudeville's met coupletten en romances;
maar jong zijn de stukken met karakterteekening, met menschen in plaats van
marionnetten, stukken die de wondeplekken van maatschappij, samenleving, zedeleer
en wetten blootleggen. Oud is de sentimentaliteit, jong het sentiment. Oud zijn de
stukken van Bilderdijk, eeuwig jong die van Shakespeare. Oud is de afbrekende
tooneelcritiek in ons vaderland, jong de sympathie en waardeering.
Oud zijn bij de opera; De Troubadour, De Hugenoten, De Profeet, De Pré aux
clercs, maar jong blijven: Don Juan, Fidelio, Lohengrin, Parsifal en Carmen.

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

69
In de letterkunde zijn oud de romans van Oltmans, Marlitt en Xavier de Montépin;
maar jong blijven de werken van Multatuli, Busken Huet, Hildebrandt en Van Deyssel.
Oud zijn Tollens, Heimers, Feith, Bellamy, maar jong, nog altijd jong, eeuwig
jong blijven Vondel en Hooft, Victor Hugo, Goethe, Schiller, De Musset, Heine,
Longfellow en Jacques Perk.
Oud zijn in de schilderkunst Pieneman, Koekoek, Schelfhout, maar jong zijn en
blijven Rembrandt, Van Ostade, Jan Steen – Israëls en De Marissen!
In de ameublementen is juist het oude altijd jong; jong blijft de Lodewijk XV en
XVI, maar oud is die van 1830!
Oud is menig café, ook al wordt het in middeneeuwschen stijl herschapen, want
men weet 't niet waar? 't nieuwe op 't gebied der café's is nabootsing van 't oudste.
Oud zijn de poedelkrulletjes bij de coiffures der dames, jong de bandeaux à la
oude dames.
Oud is de vierkante, jong de ronde monocle, zie 't maar aan Faure!
Alles wordt oud en alles wordt weer jong ook!
De vrouw, eeuwig jong, heeft toch heerlijkheden, die oud worden. Zelfs de kleur
van 't haar werd gewijzigd naar de grillen der mode. De rossige tint heeft alweer
afgedaan, leve de jonge blonde en zwarte lokken! Oud is de ... halve maagd, eeuwig
jong de ingénue!
Overoud is de wrok der schoonmoeders, jong de liefde van schoonzoon – of
schoondochter! Oud is de onenigheid in het huwelijk, maar heerlijk jong de liefde
in het huisgezin! Totaal verouderd is de ongeneerdheid tegen-
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over vrouwen en dames, maar zeer modern respect voor het geslacht, waartoe onze
moeders en zusters behooren.
Ook in de politiek is het 't zelfde: oud is al het radicalisme; jong blijft de overtuigde
conservatief, zelfs al is hij nog zoo geconserveerd; oud onze oorlog, helaas, met
Atjeh, maar jong de heldenmoed door onze dapperen er dagelijks betoond; oud is
het koningschap, maar heerlijk jong onze Koningin!
En zij, die niet verouderen, die nooit oud zullen worden, ook al klimmen de jaren,
tenminste dat hopen wij, zijn: Generaal van der Heyden en Vetter, de bouwmeester
Cuypers en de schilder Israëls, Nicolaas Beets en Schaepman en last not least: onze
Koningin-Moeder!
Oud zijn de geverfde haren, jong de grijze. Oud de echtscheiding, jong de trouwe
liefde. Heel dikwijls jong zijn de ouden, en al te dikwijls oud de jongen –
tegenwoordig!
O, er zijn dingen, die nooit oud worden, het nooit geweest zijn en nooit worden
kunnen: dat zijn de meesterwerken, die in zich de kiem der onsterfelijkheid dragen;
het merkteeken van het onvergankelijk schoon; de groote denkers; de redders en
weldoeners op wetenschappelijk gebied; de pleegzusters, die de armen verzorgen;
de liefde der moeders voor hun kinderen; de eeuwige jonge natuur en de trouw van
het Nederlandsche volk aan het huis van Oranje!
En laten we nu allen zooals we hier zitten, want de tijd dringt, de uren zijn voor
ieder geteld, ons haasten om allen jong te blijven!
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‘Ik had het niet moeten doen’,
Door D. H. Joosten.
Ik had het niet moeten doen! Waarachtig niet! Ik had het niet moeten doen! En
waarom deed ik het? – Uit eerzucht. Er is geen ander antwoord op te geven: uit
eerzucht! Aanzien, wat men zoo in onze maatschappij aanzien noemt, had ik niet
meer noodig. Schorel van Berkenstein is een naam, die waarachtig hoog genoeg in
aanzien staat in Nederland, en ik had nooit iets gedaan om dien naam in oneer te
brengen ... ook nooit het tegendeel, dat is waar! Geld! daarvoor hoefde ik waarlijk
geen burgemeester te worden, want ik heb genoeg eigen vermogen en het
burgemeestersbaantje kost altijd veel meer geld dan het opbrengt.
Een maatschappelijke positie! Lieve hemel, ik heb in Leiden gestudeerd en ben
er gepromoveerd in de rechten, doctor juris, advocaat en procureur. Ik heb me in den
Haag laten inschrijven; een bankroete bakker, en een glazenmaker, die dronken, in
een bierhuis de ruiten had stukgeslagen, nam ik onder mijn rechtskundige vleugelen;
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de ééne werd insolvent, wat wil je, een bakker, die zijn dagelijksch brood niet meer
heeft, en de ander kreeg één maand, een glazenmaker die zijn eigen ramen ingooit!
Mijn maatschappelijke positie was dus boven bedenking. En mijn eigen eischen aan
het leven! Och! toen mijn vader was gestorven en ik heel alleen overbleef, toen erfde
ik Oostereng, waar ik mijn kinderjaren had doorgebracht, waar ik als jongeling nog
altijd kwam, altijd, altijd weer, zoolang mijn vader daar zijn eenzaam, afgetrokken
leven leidde. Oostereng, met zijn heerlijk hoog hout, zijn vijver met zwanen, zijn
prachtige moestuin en al de bakken en kassen, waar mijn vader zooveel van hield,
zooveel tijd en zorg aan besteedde! Oostereng met zijn laag, breed, vriendelijk,
eenvoudig woonhuis, waar alles rust en vrede en voldoening ademde. En daar woonde
ik na mijns vaders dood met mijn titel en mijn vermogen, vrij, onafhankelijk! Daar
had ik mijn bloemen en mijn vruchten, en mijn boeken, en die kleine staf van
onderhoorigen, die er al dienden in mijns vaders tijd en die mij al zoolang kenden;
‘de jongeheer’ noemden ze me, daar was geen andere omschrijving noodig, iedereen
wist wie bedoeld werd.
Later toen ik in Leiden studeerde en tenminste tweemaal in 't jaar overkwam, was
het altijd ‘meneer Karel’ en ik geloof, neen ik weet dat de menschen gelukkig waren,
als ze me terugzagen. – Toen kwam die harde slag; mijn vader stierf. O ja! ik weet
het wel, de dood spaart niemand en als men zestig jaar oud is geworden, heeft men
niet zoo heel veel meer te reclameeren, maar ... de slag trof me toch, trof me heel
hard. Ik hield veel van mijn vader en hij is zijn levenlang voor mij een
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steunpunt geweest. Enfin, het is niet anders. Wij krijgen allemaal onze beurt.
Toen ik heer werd van Oostereng, heb ik alles gelaten zooals het was en heb alleen
kleine wijzigingen aangebracht in mijn bloem- en ooftkweekerijen, want ik maakte
daar voor mezelf een lievelingsstudie van. De baas was er erg mee ingenomen, hij,
de rechterhand van mijn vader, die een dol liefhebber was van het buitenleven. Hij
was erg bang, – dat weet ik, – dat ik een anderen weg zou inslaan, – een meneer die
in Leiden heeft gestudeerd en zoo erg geleerd is, want natuurlijk een gepromoveerde,
een meester in de rechten is erg geleerd, denkt de baas. De man kreeg de tranen in
de oogen toen ik hem zei na vaders dood: Baas! we zullen het hier op Oostereng
houden zooals het is en toch zien of alles niet nog een beetje mooier en rijker kan
worden. Ik zal er me mee bemoeien zooals mijn vader deed, als gij me even trouw
wilt blijven helpen. De baas greep mijn beide handen en drukte ze zóó, dat ik het
nog voel.
‘Nou hoor!’ was het eenige wat-ie zei. – En och! toen ik daar drie jaar had geleefd,
zoo rustig, zoo gelukkig, zoo tevreden met mezelf en met de menschen, met wie ik
in aanraking kwam, toen sterft daar een verre neef van me, Jonkheer Barselman,
burgemeester van Ameiden en Donkenberg. Hij woonde een uur rijden van me af;
ik geloof niet dat ik hem driemaal in de drie jaar heb gezien. Hij was een best mensch,
een goed echtgenoot, een goed vader, ik geloof ook wel een goed burgemeester, maar
hij was een officieel mensch en daarvoor heb ik mijn leven lang een zekeren angst
gehad. Hij speelde tegenover iedereen, die hij in de wereld ontmoette den
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jonkheer, en tegenover zijn gemeentenaren in het bizonder, den burgemeester. Ik
heb hem gezien in rok, in colbert en zelfs in jachtbuis, maar ik heb altijd den indruk
gekregen alsof hij in ambtskleeding liep.
Enfin, de goede man is door den dood opgeroepen toen het zijn beurt was en
misschien wel in staatsierok voor onzen lieven Heer verschenen, maar de gemeenten
Ameiden en Donkenberg hadden een burgemeester noodig. Toen is de minister op
den onzaligen inval gekomen, om mij dat burgemeesterschap aan te bieden! toen
ben ik gepolst, gevraagd, ik ben naar den Haag gegaan, ik heb den minister gesproken,
een hoffelijk man, een aangenaam mensch, een handig diplomaat, een goed spreker,
en ... ik was naar den Haag gespoord met het vaste voornemen om te bedanken,
beslist te weigeren, maar ik kwam 's avonds laat terug op Oostereng en ... was
burgemeester van Ameiden en Donkenberg.
Één voorwaarde had ik er doorgehaald, maar daar hing dan ook bij mij alles van
af: ik mocht op Oostereng blijven wonen, hoewel het niet in een van de twee
gemeenten ligt. – En nu ben ik burgemeester en nu vraag ik mezelf af: hoe ben ik er
toe gekomen? Waarom deed ik het? en ... hoe kom ik er met fatsoen weer af?...
Toen mijn benoeming officieel in de staatscourant stond, kreeg ik een deputatie
uit de beide gemeenten, om me uit te noodigen een feestelijken intocht te houden,
drie weken later, dan zouden beide gemeenten alles in het werk stellen, om me
ontwijfelachtig hun vreugde te bewijzen over mijn benoeming.
Niemand! niemand! brulde de spreker uit, dien ik later leerde kennen als een
flesschenfabrikant, niemand

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

75
zien de beide gemeenten zoo gaarne aan hun hoofd als u, u, door zoo nauwe banden
des bloeds verbonden aan den dierbaren ontslapene, uw voorganger, u, die dus
ongetwijfeld diens voetstappen zult drukken en daarmee alle harten van uwe
gemeentenaren winnen.
De man stond vlak naast me in onze kleine salon en hij brulde zoo dat ik er half
suf van werd. Ik weet niet wat ik heb geantwoord, maar eigenlijk geloof ik niet dat
ik iets heb gezegd. – Alleen heb ik – toen er een oogenblik pauze ontstond, gevraagd
of ik de heeren een glas sherry mocht aanbieden, maar ik kreeg ineens de wind van
voren, want een dorre, lange, spichtige man, in een ellenlange zwarte jas ingesloten
als een mummie, zei: dank je burgemeester, ik ben vrij van sterken drank. Ik heb me
dan ook maar, zoodra het ging, van die deputatie afgemaakt en beloofde drie weken
later mijn officieele feestelijke intocht te houden, en och, zie je, toen is het gebeurd
en toen heb ik me toch zoo onsterfelijk gecompromitteerd, dat ik er me nog over
schaam. Ik was naar den Haag gegaan en had me daar een ambtsgewaad, een
burgemeesterspak laten aanmeten, zwaar laken, met zilver geborduurd, een staande
kraag, een zilveren galon op de broek, een steek, alles in optima forma, en toen de
groote dag aanbrak had ik me al vroeg in dat pak gestoken om er een beetje aan te
wennen. Het zat goed, ik mag niet anders zeggen, maar toch wat strak, wat stijf, ik
voelde me als in een harnas en herhaaldelijk bekroop me de lust om het weer uit te
gooien en me te steken in mijn flanel, want het was warm, heel warm, al schreven
we eerst begin Juni. Ik had de vossen voor den landauer laten spannen en Ko had
voor de feestelijke gelegenheid
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de blanke knoopen van zijn liverei een extra poets gegeven. Ik zag tegen den dag
op, een corvée, maar het ergst van alles was het voor mij, dat ik een speech moest
houden. Ik ben nooit welbespraakt geweest en als ik bij réunies, of feestmaaltijden,
of kroegjolen, wat het maar was een toast moest houden, maakte ik er me maar van
af met een grap en hield verder mijn mond. Maar nu ging dat niet, nu moest ik nolens
volens een redevoering houden, een toespraak aan mijn gemeentenaren en aan het
gemeentebestuur. Ik had er geen nota van wat ik eigenlijk zou of moest zeggen en
ik stelde het maar uit mijn gedachten, want op het laatste oogenblik zou mij misschien
wel iets invallen.
Om één uur 's middags werd ik in mijn nieuwe gemeenten verwacht en ik reed al
om elf uur weg, want ik wou mijn vossen bij de warmte niet hard laten loopen en
even voor de grens der gemeente nog wat rusten om niet vermoeid en bestoven aan
te komen.
Onderweg bedenk ik mijn speech! Dat was mijn laatste plechtanker. Ik zat
makkelijk in de weeke kussens en de zon scheen vriendelijk over den rijweg, waar
ze de grijze zandkorreltjes verguldde en overal door het dichte eikenloof heengluurde,
terwijl een zacht briesje met de grashalmen en de lage varentjes langs den weg stoeide.
Edelachtbare heeren, leden van den gemeenteraad en geachte gemeentenaren. ‘Het
is voor de eerste maal dat mij het geluk te beurt valt,’ geluk! geluk! is misschien wat
misplaatst, dat mij de eer te beurt valt! hé, dat klinkt stijf, dat ik de eer heb, 't is al
beter, dat ik het voorrecht heb, ja ... maar nu wordt het wat familiaar; ik moet er wel
aan denken dat ik tegenover zulk slag van
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menschen een beetje deftig blijf, een beetje officieel, daar zijn ze aan gewend. Ik
geloof dat het beter is: Edelachtbare heeren, leden van den gemeenteraad ... of leden
van ... anders moet ik ook zeggen, geachte heeren gemeentenaren. Neen, dat is wat
breedsprakig, edelachtbare leden ... hoor die meerl eens slaan! 't is toch heerlijk dat
zingen van de vogels, hun verrukking in den zonneschijn, edelachtbare leden van
den gemeenteraad en edelachtbare, neen, neen, geachte gemeentenaren. Het is ... een
konijn! dwars over den weg! ja, ja, hun booze tijd breekt gauw aan, nu zijn ze nog
onbezorgd. Zou er zoo iets als voorgevoel bij dieren bestaan? Honderde diersoorten
voelen iedere belangrijke weersverandering vooruit, onweer, storm, aardbeving;
vogels zijn daar over het algemeen gevoelig voor, hoor ze zingen, hoor ze jubelen,
heerlijk, heerlijk die vogels, hoog omhoog zweven in de fijne blauwe lucht, baden
in zonnegloed en zonneglans! – Och hemel, edelachtbare leden! laat ze opvliegen
die leden, ik kan me niet bedenken hier op den rijweg, in volle zonneschijn, het gaat
niet, het gaat niet ... Maar toch ... ik moet toch iets zeggen. Ko! stop even, ik zal hier
uitstappen, ga maar heel langzaam vooruit of blijf even wachten dáár bij het zwarte
pad, ik ga het boschje in, daar heb ik volop schaduw en daar ga ik even rustig zitten
om me te bedenken. Hier onder het rijden gaat het niet. Daar ging ik zitten half
verscholen tusschen heesters en laag hout met de wuivende takken van de eiken- en
beukenboomen, hoog boven mijn hoofd en daar gebeurde het weer dat ik de
geheimzinnige stemmen van de natuur hoorde, al dat gefluister en gegons en gesuis,
die heerlijke onafgebroken, eeuwige melodie.
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Ik ging zitten en haastig, haastig liepen honderde mieren onder mij weg en krioelden
om een holle boomwortel. Wat een gewicht, wat een reus! zuchten die mieren, 't is
verpletterend.
‘Wat een dikke, stijve, schel schitterende halmen’ fluisterden de slanke grassprietjes
en grillige heidekruidjes.
‘Hij wil ons naar de kroon steken’ ritselden de duizende blaadjes van den
zilver-populier.
‘Hij heeft geen pluim! hij heeft geen pluim!’ schaterde de eekhoorn en sprong van
tak tot tak wuivend met zijn staart.
't Is de jonker, klonk het uit het hooge groen, ik ken hem, ik heb lang in een linde
gewoond dicht bij zijn huis. Dan kwam hij 's nachts luisteren als ik zong en dan was
hij altijd heel stil, o zoo stil.
Wat doet hij dan met al dat zilver, sjilpte heel bedeesd een kleurloos muschje.
Hij is nu burgemeester, floot de nachtegaal. ‘Is dat heel erg?’ vroeg het bedeesde
muschje. – Heel onbescheiden viel een gloeiende zonnestraal door heel het dichte
looverdak en liet het zilver aan mijn rok schitteren, maar brandde mijn wangen.
't Is warm, ik knoop mijn rok wat los. Zoo, dat lucht op, en mijn das, even maar,
ruk ... boord en das even los, 't is warm, 't is warm. Daar gonzen de bijen en zoo druk
en zoo luid, daar sjilpen en piepen de vogeltjes, daar geuren de kruiden en langzaam
wuiven de eiken en de linden met hun kroonen en ik, die daar volop genoot van die
heerlijke, innige, bekoorlijke omgeving, ik liet het hoofd wat zakken, ik liet de
oogleden vallen en ... ik sliep in.
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De vogels zongen, de bloemen geurden, het briesje kuste mijn wangen en ik sliep in
zalig verrukken, in zorgloos vergeten.
Ik weet niet hoe lang ik zoo heb liggen slapen, maar ik weet dat Ko, mijn koetsier,
na zich tienmaal te hebben bedacht of hij het wel zou durven, eindelijk van de bok
kwam en me bij mijn arm schudde.
Ik heb mijn toilet in de haast gemaakt en de vossen hebben toch hard moeten
loopen, maar de gemeentenaren van Ameiden en Donkenberg hebben lang moeten
wachten en toen ik eindelijk kwam, was de stemming en de feestvreugde aanmerkelijk
gezakt en na een ellenlange en droge toespraak van den oudsten wethouder, een
notaris, begon ik met ‘Edelachtbare leden van den gemeenteraad en ...’ raakte in de
war, ik heb nog wel wat gezegd, maar ik weet heusch niet wat en het best van alles
is, dat geen van de toehoorders ook weet wat ik gezegd heb.
Ik hoorde het gonzen van de bijen, ik hoorde het sjilpen van de muschjes, ik rook
den geur van de varens en kruiden en ik dacht niet aan edelachtbare, of achtbare of
geachte gemeentenaren en ik geloof dat ik morgen naar den Haag spoor om aan den
minister mijn eervol ontslag te vragen.
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Een ‘Rooie.’
(Tijdens de Kroningsfeesten.)
Monoloog
Door M. C.
(Hij, een jonge onverschillige kerel, sluit de deur van zijn kamer af, komt naar voren
en zegt:)
Ziezoo. Een knappe kerel, die me er uit krijgt vandaag. De stad is onbegaanbaar:
de straten zijn door militairen afgezet of volgepropt met volk, dat zich als redeloos
vee laat dringen, duwen, trappen, dooddrukken desnoods, als ze dan maar zeggen
kunnen later, dat ze d'r gezien hebben! 't Is verschrikkelijk, mensch-onteerend, zooals
bij zoo'n gelegenheid de menschen zich laten ringelooren door soldaten en politie,
alléén om één oogenblik iemand in een mooie koets te zien voorbijrijden! Daarvoor
staan ze uren en uren, lijdzaam, gehoorzaam, willoos, redeloos. Ze staan te braaien
in de zon, ze stikken in het stof, agenten vloeken hen af, huzaren dringen
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hun paardenbiefstukken tegen hen op ... doet er niet toe: ze hebben een plaatsje; ze
zullen d'r zien: ze zijn gelukkig!... En straks zullen ze hoera en oranje-boven
schreeuwen, totdat hun longen vol giftig stof en ziektekiemen zitten!...
Stommelingen! Stommelingen! Geven ze zich er één oogenblik rekenschap van,
waarom ze daar staan? Waarom zij daar juichen, wuiven, vlaggen en versieren?! Zal
de boel er een háár beter op worden nu er een kind van achttien jaar moet gaan
regeeren? Nonsens! Nonsens! Laat ze spelen met een pop, met een tennis-bal ... maar
niet met een volk! Ik dank er voor om als speelgoed te dienen ... Ik dank er tweemaal
voor om te juichen dat 't zoover met ons is gekomen ... (naar 't zijraam gaande) De
stad is gek, waanzinnig, bezeten!... Oranje, groen, vlaggen, bloemen .... 't Kan niet
op! 't Is een ziekte! Een besmettelijke ziekte!
En op straat loopen ze je achterna: ‘Mooie oranjestrikjes, meneer?’ ‘Cocardes,
meneer?’ ‘Feestprogram?’ – Op oranjepapier natuurlijk – ‘Herinnerings-medalje,
meneer?’ ‘Kroningsbeker met portret, meneer?’ ‘Lucifers met’ ...
Hou op! hou op! 't Is om gek te worden ... Kijk zoo'n straat er uitzien met al die
lorren en linten!! Bah! bah! Ik kan 't niet meer aanzien .... Ziedaar! (hij trekt het
gordijn dicht) Nu mogen ze denken dat er hier een dooie is ... (hij gaat aan de tafel
zitten) 'n Lekker idee, dat nou tusschen al die versierde open ramen, het mijne alleen
dicht en gesloten en grauw is. Zoo is de gevel ten minste in harmonie met den bewoner
... wat niet altijd het geval is in de wereld. (papieren opnemend)
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Waarachtig, 't is of ze 't er op toeleggen om je er een hekel aan te doen krijgen ... als
je 't al niet hadt ... Circulaires bij de vleet; allemaal ‘vertrouwelijke’ circulaires, die
ze je open met 'n cent er op toezenden: van de buurtcommissie voor de versiering,
van de commissie voor de ontvangst, dito, dito voor de aanbieding van een huldeblijk
... Wel ja ... hulde ... Waarmee verdiende hulde??... (hij smijt het papier neer) Kom,
ik ga lezen ... Laten ze d'r gang gaan; mij raakt 't niet. – (In de verte hoort men een
kanonschot; om de minuut valt dat doffe verwijderde schot opnieuw.) Daar schijnt
de boel al aan te komen. De herrie begint. Ze moeten hier recht op aanrijden. Leuk,
net dat ééne raam van mij gesloten ... Zou zij 't opmerken? Hm ... denkelijk niet ...
hoewel ... ze rijdt er zoo vlak op aan ... en door 't verschil met de andere ramen moet
't in 't oog vallen ...
(Gejuich in de verte) Zouden ze daar al komen?... (onwillekeurig gaat hij naar 't
raam) Eens even zien of ze er al zijn ... (hij kijkt door een kiertje) Neen, nog niet.
(Weer gejuich.) Maar ze zijn toch al heel dicht bij; dadelijk moeten ze den hoek
omkomen, en dan ... dan ziet zij misschien dadelijk dat eene grauwe raam. Zou 't
haar iets kunnen schelen? Dat zou ik nu toch wel eens willen weten of zoo iets, ‘zoo'n
enkele wanklank’ – zooals de kranten dat zouden noemen – haar nu ook hinderen
zou?...
(Op kleinen afstand begint een muziekkorps 't oude Wilhelmus te spelen) Ah!...
(meeneuriënd) ‘van Nassouwe ... ben ik van Dietschen bloed ... getrouwe ... tot in
den dood ...’
Wat een aandacht ineens daar beneden ... Alle hoe-
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den af. (bitter lachje) Natuurlijk. Leve de traditie! Alsof ze daar nou iets van voelen,
van dat heerlijke ‘Oude Wilhelmus’ ... zelfs mij grijpt dat toch altijd weer aan!
(Plotseling) Daar zijn ze! Huzaren ... flinke kerels toch, onze huzaartjes; zoo kranig
rijden ze hier recht op aan ... geen een die naar mijn raam kijkt ... (het kiertje wordt
al breeder) Je kan hier prachtig alles zien ... Er is ook nog al niet op dat raam van
mij geaasd!! M'n dikke tante en een ris nichtjes allemaal om 't hardst aan 't fleemen:
‘he, wat zal je 't bij jou alles heerlijk kunnen zien!’ – Zoo'n prachtig uitzicht op
straat... Zoo'n in-gezellig raam.’ ... Jawel! 't zou me een aardige koffiepartij zijn
geworden ...
O, de eerewacht!.. Allemaal van die hooge heeren ... die misschien nog geen vinger
zouden durven uitsteken als er eens iets gebeurde ... Ze zouden 't kind nog niet eens
kunnen beschermen, geloof ik, als het noodig was ... (Groot gejuich.) O!... Daar komt
zij!... Heelemaal in 't wit!... heelemaal wit!... Mooi is 't toch zooals zij daar aankomt
... en gracieus zit ze daar... Wuiven ... wuiven ... buigen en lachen ... Heel lief lacht
ze. (onwillekeurig buigt en glimlacht hij telkens mee; met schrik) Hè? Daar blijven
ze ineens stilstaan ... God! Er zal toch niets ... niets gebeurd zijn?... (gerustgesteld)
O neen ... een bouquet krijgt ze. (Buiten gejuich.) Ze bedankt... wat een lief eenvoudig
kindergezichtje ... God ... Zoo'n kind ... helpen kan ze 't toch ook niet dat ze regeeren
moet! Arm kind eigenlijk! Misschien had ze wel veel liever ...
Ze kijkt!... God! Ik geloof 't waarachtig; ze
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kijkt hierheen ... (met een ruk trekt hij 't gordijn open; aangedaan) Ze lacht naar
boven!! (verrukt wuivend en roepend:) Hoera!... Leve de Koningin!... Hoera!
(Buiten gejuich en muziek.) Hoera!... Oranje boven!!...
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Het Eerste.
Monoloog voor Willem van Zuylen geschreven 1899,
Door Henri M. Dekking.
Gedwongen. Zenuwachtig. Omziend naar de deur.
Sssst Sssst. Ik moet héél stil zijn, héél stil.
– Vent, heeft schoonma gezegd, héél lief, ongewóón lief – vent ga zoo lang hier
naast, da's beter voor je. Ja, meneer, zei toen de baker dat moest u maar doen. Als 't
zoover is zullen we u wel roepen, hoor! En de dokter: Amice, je loopt ons leelijk in
den weg, je moet wat rust nemen, hiernaast.
Nou, als schoonmoeder, baker en dokter zoo iets zeggen, doe er dan eens wat
tegen. Dat zijn drie menschen van ondervinding en ik, die op het punt sta voor de
eerste maal in mijn leven vader te worden, wat kan ik tegen hun ondervinding
overstellen? Niets immers? En ik heb me dus maar laten wegsturen.
God, God, wat ben ik zenuwachtig!
Zenuwachtig! Kan ik zenuwachtig zijn? Het schijnt wel zoo. Nu tenminste voel
ik me zoo zonderling, zoo
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zonderling. O, ik zou allerlei dwaze dingen willen doen. Het liefst zou ik heel hard
en heel ver willen loopen en dan op een recorddraf terugkomen. Ik zou ook op mijn
hoofd willen gaan staan en op mijn handen loopen. Ik zou heel graag een bijl willen
hebben en deze tafel aan gruzelementen slaan. Ik zou schoonmoeder aan mijn
linkerborst, dokter aan mijn rechterborst willen drukken en de baker in het midden,
zóó in den greep van mijn armen, en met hen drieën de kamer ronddansen.
Allons, baker een galop, rijje, rijje rijje met je wagentje!
God, God, wat ben ik zenuwachtig!
(Luistert) Hebt u niets gehoord? Kindergehuil? Neen hé? Sssst. Laat ik vooral stil
zijn, anders kan ik niet hooren.
(Rustig, bewust) Ik zal dus vader zijn. Vader! Is dat niet het mooiste wat een man
wezen kan. O, vader te zijn. Een kind te hebben. Een kind, heelemaal van je zelf,
een kind waarvoor je alles wezen moet. Het zoo in je armen te drukken en te weten
en te voelen, diep te voelen, dat je dat teere leventje te leiden hebt tot grooten bloei
en tot lief geluk. Te kijken in die oogjes, mooie groote kinderoogjes, zoo openhartig,
zoo vertrouwend. Kleine vochtige kijkertjes die je aanstaren, diep door je eigen oogen
tot in je ziel, die je aanstaren tot je je hart kloppen voelt, in een extase van geluk.
O, kinderoogjes, lieve zonnetjes van het reine stil-verlangende leven...
(Luistert; na een pauze) Hoorde u niets? niets?
(Dan, blij-zenuwachtig) Ja, ik zal een kind hebben. Kijk, kijk, daar fladdert ie al
rond, de ooievaar, dáár. Ja, hier moet je wezen! Kom, beestje, geef me dat pakje
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maar hier ik zal 't ontvangbewijs teekenen. Ja, 't is voor mij.
(Doet, of hij een kind opvangt) Hé, dat heb ik nog net gevangen!
Dag, ooievaar, dag dag! Tot ziens hoor! Kom nu maar niet al te gauw terug, dag
mooie vogel, dag geluksbode van de blauwe hemelen, dag!
(Kijkt in zijn armen) Wat een pracht van een kind! Een meisje is het, natuurlijk
een meisje, dat hebben mijn vrouw en ik altijd wel gezegd. Het moet een meisje zijn,
we willen niet anders hebben!
Och, kijkt dat gezichtje eens aan! Dat mooie kleine menschengezichtje met die
zacht-bewegende lipjes. Is dat niet prachtig.
(Weer zeer bewust) En nu begint er een groote periode in mijn leven. Nu ben ik
vader en nu heb ik alle vader verplichtingen.
(Denkt na.) In de eerste plaats heb ik ervoor te zorgen dat het een naam heeft. Het
kind moet een naam hebben. Schoonmoeder wil dat ik het kind naar haar noem. Nou?
Schoonmoeder heet Sientje! En dat vind ik een vreeselijke naam, omdat Sientje
schoonmoeders naam is. Ze kunnen er me het water meê injagen! Dan kan ik mijn
eerste kind toch niet zoo noemen.
Mijn eigen moeder heette Keetje. Mijn moeder was een lieve vrouw, maar ze had
geen mooie naam. Keetje! 't Klinkt niet aardig, 't is niet een naam om met teederheid
te zeggen: Kee-eetje, Kee! Kee-eeeetje, kind, wat ben je weer stoutjes! Neen, dat
gaat toch niet, die naam bevalt me niets.
Wie heeft toch de onzalige gewoonte ingevoerd dat
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kinderen familienamen krijgen, dat ze moeten heeten naar oom of tante. Zoo gaan
leelijke namen nooit de familie uit. Is 't al niet erg genoeg dat het kind een leelijken
neus van pa, of leelijke ooren van ma moet hebben, dat het arme wezentje bedeeld
wordt met den breeden familiemond, zóó'n gapert! Of dat het leelijke gebreken van
je erft!
Adam heeft zijn oudsten zoon ook niet Adam genoemd! Kaïn doopte hij 'em. En
Abram heeft zijn oudsten zoon Isaäc genoemd en die den zijne Jacob en die den zijne
Ruben. Jacob had twaalf zonen en er was geen Abram, geen Isaäc en geen Jacob bij.
Dat is verstandig, dat is frisch!
(Teer.) Ik noem jou geen Sientje hoor, dot, en geen Keetje! Ik verzin zelf een
mooie, welluidende naam. Het eerste wat je een kind geeft is de naam en die moet
goed wezen! Stuur je kind niet met een mal etiquet de wereld in.
Wat dunkt u van Adriana? Nee', dan noemen ze 't kind Jaantje, of Jaan! Catharina,
neen, dan wordt het Kaat of in het beste geval Cato. Nou, Cato gaat. En Doortje is
ook niet onaardig. Elsje is heel lief. Fietje is zoo, zoo ... fietje. Nee. En Grietje
heelemaal niet. Jannetje? Nee' dan weten ze, tot de tijd van de scheiding in broekjes
en rokjes, niet of het een jongentje of een meisje is! Lijsje is zoo, zoo ... lijzig en
Mijntje is zoo hebberig, zoo m-ij-n!
Rozalie? Ja, ik zal het Rozalie noemen.
(Zingt.) Rozaline ging eens wandelen. (Blij.) Da's een mooie naam, Roosje,
bloemetje van mijn levenstuin. Hoe vin-je 't mijn kind, (kijkt in zijn arm) je zult
Roosje heeten.
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Wat zal jij een goed leventje bij ons hebben. Jij mag blij wezen met de kennismaking.
We zullen geduldig wezen! Als je huilt ... och ze zal het zuur hebben, of, we zullen
het een pilletje zetten!
– Man, wieg het kind eens!
– Graag vrouw, graag!
(Zich bezinnend) Hè, wat sta ik nou een malligheid te doen! Het kind is er nog
niet eens! Ik ben ook zoo zenuwachtig.
(Dan, weer in zijn fantasie) Wat wordt dat kind groot. (doet of hij naar een klein
kind op den vloer kijkt). Wat loopt ze al aardig. We hebben er heel wat mee uitgestaan.
Inënten, obstructie, diarrhée, mazelen en kinkhoest! Elke maand eenmaal verkouwen,
maar ze is nu, gezond en wel, zeven jaar geworden. Ze gaat al school! Roosje is een
kleine roos geworden. Ze is een beetje speelsch, alleen. De meester is niet erg
tevreden.
(Speelt den vader) Zeg eens kind, dat moet nu niet meer gebeuren, dat
schoolblijven. Hoe komt dat nu weer? Heb je gebabbeld? Maar er valt niets te
babbelen, als je groot geworden ben zul je nog zooveel moeten babbelen!
Vrouwekwaal! Dan kan je op een congres van de Vrouwen-tentoonstelling gaan
redevoeren. Wat? Foei, foei. Ja je behoeft niet te huilen, ik waarschuw je alleen maar,
laat het nu niet meer voorkomen!
(Zacht) Wat zeg je vrouw, te hard aangepakt? Wel nee, zeker niet! Ik ben vader
en ik heb mijn gezag te laten gelden. Vrouw, ik verzoek je asjeblieft de partij van
Roosje in hare afwezigheid niet te trekken. (driftig) Ik weet heel goed wat ik doe,
héél goed. Dat kind moet bestraft worden. Jij zou ze bederven, bederven (boos) Wat?
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Ik? Wie voert ze koekjes, méér dan goed is? Jij of ik? Wie geeft 'r in alles 'r zin? Jij
of ik? Bij wie kan ze geen kwaad doen? Bij jou of bij mij? (boos) Nu goed, ik tast
jouw gezag niet aan, ik verzoek je asjeblieft het mijne ook niet aan te tasten! Ik weet
heel goed wat ik doe! Ja, 't is al wel. 't is al wel. Nou heb je mijn heelen morgen
bedorven! 't Is een plezier hóór, zóó vader te wezen. Och, kom!
(Zich bedenkend) Maar wat een onzin, wat een onzin! Het kind is er nog niet eens.
Ik ben ook zoo bar zenuwachtig.
(Weer fantaseerend) En wat een meid is ze nou geworden! Ze is waarachtig al
grooter dan ik. Wel wel, wat een meid. Dag Roos, dag meid. Prettig met ma uit
geweest? Zóó, een visite bij grootmama gemaakt?... bij Sientje? Ze is nog altijd boos
op me omdat ik jou geen Sientje heb genoemd. Nou 't kan me niets schelen. Roosje
is een veel mooier naam. O kind, toen jij jong was heb ik wat met je grootmoeder
uit te staan gehad. Enfin, da's lang voorbij. Ik ben nu man op leeftijd, ik heb haar
vergeven.
... Wat zeg je kind? Een nieuwen wintermantel noodig? Kom. Je hebt er verleden
jaar al één gehad? Uit de mode? Gekheid! Zoo gauw gaat een mantel niet uit de mode
en hij staat je héél goed. Bijzonder mooi zelfs. Wat heeft ma gezegd?
– Mama, heb jij tegen Roosje gezegd dat ze alwéér een nieuwen wintermantel
kreeg? Maar denk je dat het geld me op den rug groeit!
(Naar links en rechts boos pratend) Kind, hou jij je mond!
– Neen, vrouw, ik wil jullie niet voor gek laten
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loopen maar jullie spannen tegen me samen. Jullie doen maar uitgaven. Koop ik een
nieuwe jas?
– Wat beweer jij kind? Heeft ma óók een nieuwen mantel noodig? Maar willen
jullie me soms villen, zeg?
– Neen vrouw, jullie mantels zijn goed, héél goed, héél goed. Ik zie de
noodzakelijkheid van zoo'n uitgave niet in. Dat is verkwisting. (sneller praten met
climax)
– Kind, ik verzoek je niet zoo'n toon aan te slaan!
– Stil vrouw, ik wil gehoorzaamd worden!
– Je krijgt geen mantel!
– En jij krijgt óók geen mantel, uit. Ik ben de baas!
– Huil maar niet, ik stoor me er niet aan!
– Hou je traantjes maar in je traankliertjes, Roosje, ik maal er niet om!
– Jou zachte gilletjes verteederen mij niet.
– Neem maar niet de allures van flauwvallen aan!
– Hé vrouw, wat gebeurt er?
– Kind, wat is er?
(Alsof hij in elken arm een flauwgevallen dame steunt) Vrouw, kind, vrouw, kind,
ja je hebt gelijk, ik ben een tiran, néén, ik ben geen goed vader. De dokter, de dokter!
de dames liggen flauw! Nou, nou, kom maar weer bij, Roosje, vrouw, je krijgt allebei
een mantel, allebei ... O God, één man tegen twee vrouwen. (wipt de pseudo-dames
op)
(Zich bezinnend.) Maar wat een gekheid, hé hé hé hé hé, wat een gekheid. Het
kind is er nog niet eens ...
(Weer in fantasie.) En als ik bedenk, als ik bedenk. Veel jaren later. Roosje is nu
meerderjarig geworden, vrouw. Ze is een mooi meisje en zeer en voque in onze
kringen. Als wij willen kan ze nu een goed huwelijk sluiten.
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– Ha, komt u binnen meneer, gaat u zitten. U wenscht mij te spreken? U bemint mijn
Roosje? Ja, da's geen wonder. Hoopt U op wederliefde? Ik hoop het voor U. Mag ik
eens vragen, heeft U een goede positie? Wat? Verdient U duizend gulden en wilt u
een vrouw in onzen stand daarmeê onderhouden? Wat? Neen, meneer, er kan niets
van komen! Neen, niets! Wederliefde, gekheid, van liefde kan je niet leven. Ik heb
mijn vrouw ook niet ... neen meneer feiten, klinkende, blinkende, rinkelende feiten!
Ik moet voor 't geluk van mijn kind zorgen. Asjeblieft (doet of hij met vuist en voet
iemand de deur uitschopt,) dat is er één.
Nummero twee. Wel meneer? U komt om mijn dochter, U? Maar meneer, ik ken
U, ik ken U maar al te goed meneer! Wie zit er tot 's nachts laat in de soos? Wie
speelt er grof? En wie wou door een goeie partij zijn positie verbeteren? Denkt U
dat U een idioot vóór u hebt? Maakt dat U wegkomt. Mijn huis uit. (Zelfde spel.)
Dat zijn er twee.
Nummero drie. Hé bonjour, dag luitenant, hoe vaart U. Nee, hé hé hé hé, U vaart
niet, U is op 't moment aan wal. (deftig) U komt naar aanleiding van het gesprek dat
wij gister-avond hadden? Ik heb er over gedacht. Ik heb er met mijn vrouw over
gesproken. Maar mijn vrouw heeft bezwaren. O, niet tegen U. U is een braaf mensch.
Maar tegen uw ambt. U is meer uit dan thuis en aan een eenzaam leven durf ik mijn
lief kind niet blootstellen. 't Spijt me heusch, maar ... Neen meneer, neen ... Wat?
Wát zegt u? U spreekt van schaken. Schaken meneer, probeer 't eens! Daar is de deur
meneer, (zelfde spel) dat zijn er drie.
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Daar is nummero vier. Wel, dag Jozef! Dag jongen! Daar heb je den rechten Jozef.
Ik heb er over gedacht jongen. Je wilt geen bruidschat. U bezit genoeg. U bemint
mijn Roosje. Roosje bemint U. Goed. (roept) Roosje, vrouw, kom 'r is hier. Gauw
wat. Hier Jozef, jij knielt hier en jij Roosje dáár. Vrouw komt naast me staan. Wij
zegenen jullie...
(Tot bezinning) O, wat dwaasheid, wat dwaasheid. Het kind is er nog niet eens.
Maar ik ben ook zoo zenuwachtig, God, God.
(Weer in fantasie) ... (plechtig) Na vijf en twintig jaren. 't Is nou stil in mijn huis.
Roosje is getrouwd en 't is weer net of we in de eerste dagen van ons huwelijk zijn.
Zoo vrouw, kom je van Roosje? Hoe maakt het kind het? Wat zeg je, wat? Vertel 't
me maar aan mijn oor. (aardig verbaasd spel) He? (een schreeuw) G r o o t v a d e r !
Ik zal grootvader wezen!
En jij grootmoeder... O, mijn ouwetje, o, mijn vrouw, wie had dat kunnen denken,
toen Roosje geboren werd, dat wij, jij en ik, nog eens grootouders zouden worden.
Toen ons dochtertje, ons Roosje geboren werd...
(Plotseling opgeschrikt, verbaasd)... Hé. Wie roept me? Wie? O, baker, baker,
ben jij 't? God da's waar, ik sta hier maar te droomen. (naar de deur) Wat is 't baker?
Is 't voorspoedig gegaan en is 't een lief meisje, een snoezig Roosje?
– Hé hé hé. (zeer ontdaan, schreeuwt:)
Twee jongens!!!
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Mijn Condoleantiebezoek
Door Johan Gram.
Wij zaten juist aan tafel, toen onze meid, de deur half openende zei: ‘meneer, 't
overlijden bekendmaken van meneer Daalman!’
‘Wel, wel!’ zei mijne vrouw, ‘is die oude man dan toch eindelijk dood!’ Toen
zetten haar mes en vork 't werk moedig voort, en scheen de leemte in 't geslacht der
Daalmans aan haar eetlust niet de geringste afbreuk te doen.
‘Hoe is 't mogelijk, ik heb hem eergisteren nog voor het raam gezien!’ luidde de
stereotype opmerking mijner nicht, welke aan de deugdelijkheid van 's mans dood
niets afdeed.
Daarop werd de verandering, die het overlijden van den ouden heer in de familie
zou teweegbrengen, met die uitvoerigheid besproken, waarmede wij gewoon zijn de
rekening onzer vrienden en kennissen te maken. De jonge Daalman vooral zou veel
aan zijn vader verliezen. Zij hadden te zamen een uitgebreiden manufactuurhandel
en de beide familiën, de oude Daalman en zijne vrouw,
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en de jonge met vrouw en kinderen, bewoonden één groot huis.
Den volgenden dag besloot ik de familie Daalman te gaan condoleeren. Juist toen
ik belde, kwam mijn vriend Van Schutten aan, die mij de hand drukte en met een
gezicht, dat geheel bij de droevige gebeurtenis paste, zei:
‘Dat 's hard voor den ouwe, hé!’
Terwijl de meid ons stilzwijgend de deur opent en wij den langen marmeren gang
instappen, antwoord ik hem:
‘Hard, ja, maar als je 84 jaar oud geworden bent ...’
‘Wa'blief? 84 jaar?’ herhaalt Van Schutten, me verbaasd aankijkende, ‘de oude
vrouw was amper zestig ...’
‘De oude vrouw? Vriend, hoe heb ik 't met je? De oude mevrouw Daalman is niet
dood, maar mijnheer.’
‘Mijnheer?!’ herneemt Van Schutten, ‘kom, vriendje, 't is duidelijk bij me
aangezegd, dat mevrouw Daalman overleden is.’
‘Nu, ik weet zeker, dat het overlijden van mijnheer is aangezegd.’
‘Bovendien,’ gaat Van Schutten voort, ‘heb ik daareven mevrouw Van der Spiegel,
hun nicht, met een paar andere dames op straat ontmoet. Met een enkel woord vroeg
ik haar, hoe de oude heer onder het verlies was, en zij antwoordde me, dat het nog
al redelijk ging.’
‘En ik verzeker-je toch ...’
‘Nu,’ fluistert mijn vriend me in 't oor, nu we vlak voor de deur der achterkamer
staan: ‘Je zal je nu spoedig overtuigen, dat ik gelijk heb.’
We treden de donkere kamer binnen. Het twijfelachtig licht, dat door de reten der
halfgesloten blinden valt, maakt de treurende en ernstige gezichten nog somberder!
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Mijn vriend en ik stappen omzichtig verder, en de eerste persoon, die ons in 't oog
valt, is ... de oude heer Daalman, in levende lijve.
Een kort tikje van mijn vriends elleboog geeft me duidelijk te kennen: ‘Had ik
geen gelijk?’
Inderdaad, hij is in zijn recht en 't zal niet de eerste keer zijn dat een verkeerd
overgebrachte boodschap tot een vergissing aanleiding geeft. Dan is dus wezenlijk
de oude mevrouw Daalman dood!
Wij stonden beiden voor den ouden man en mijn vriend sprak plechtig: ‘Ik betuig
u mijn innige deelneming, meneer Daalman, met het verlies van uw lieve ...’
Plotseling houdt mijn vriend op: De deur vóór hem gaat open en 't zonnetje in den
gang verlicht de gestalte van niemand anders dan de oude mevrouw Daalman, die 't
vertrek als een gewoon levend mensch binnentreedt.
Hoe Van Schutten zijn zin afmaakte, weet ik niet, maar wel kan ik verklaren, dat
het me een oogenblik was, alsof den grond me onder de voeten wegzonk. De oude
Daalman is zoo frisch als een hoentje; mevrouw verrijst uit den doode, zonder dat
iemand er iets vreemds aan vindt; maar wie is er dan in 's hemelsnaam dood?
Mijne zenuwen begonnen zoo in opschudding te raken over al die
geheimzinnigheid, dat het mij onmogelijk werd, ernstig te blijven. Ik mompelde dus
iets tot den gewaanden doode en tot de verrezenene van: ‘condoleeren ... smartelijk
verlies!... hm! hm! bezegelde dit met een flinken handdruk en liet me daarna op een
stoel vallen.
Toen mijn vriend en ik gezeten waren dorsten we elkaar niet aanzien, uit vrees
van bij al dezen ernst en
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droefenis in lachen uit te barsten. Gelukkig was eene der gehuwde dochters in onze
nabijheid gezeten, en fluisterde mijn vriend, die haar bizonder goed kende:
‘Marie, zeg me nu toch in 's hemels naam eens wie er hier dood is? Wij hebben
allebei je oudelui gecondoleerd, zonder het te weten.’
In plaats van mijn vriend dadelijk te antwoorden stoot Marie haar buurvrouw aan:
‘Zie je wel? Wat heb ik je gezegd? Ik wist wel dat er vergissingen door zouden
ontstaan. Dat 's altijd het geval met die zelfde namen. Waarom 't ook niet duidelijker
aan de menschen opgegeven!...
‘Maar’ val ik haar fluisterend in de rede, ‘wie is er dan dood?’
‘Dus,’ gaat ze voort, ‘heeft men bij u aangezegd:’ ‘het overlijden van mevrouw
Daalman?’
‘En bij mij,’ voegde ik er op gesmoorden toon achter: ‘het overlijden van mijnheer
Daalman?’
‘Dat moet Filip nu toch eens even hooren!’ zegt Marie, driftig opstaande, terwijl
wij nog maar altijd in het onzekere verkeeren, wie er dood is.
Het werd mij daarbinnen te eng. Ik voelde, dat ik het niet lang meer zou uithouden,
en ik stond dus op, maakte eene diepe buiging en verliet met mijn vriend het
rouwvertrek. Maar toen we buiten in den gang waren, keken we elkaar aan met een
gezicht, dat op 't punt stond uit te barsten in lachen.
Aan de tuindeur stond een der dienstboden, en als uit éénen mond vragen wij haar:
‘zeg eens, meisje, wie is er toch eigenlijk dood?’
‘Nou!’ zegt de meid, 't hoofd schuddende, ‘de heeren
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komen van binnen en dan zou ik moeten zeggen, wie er dood is. Dat 's ook 'n goeje!’
‘Neen, in ernst!’ verzeker ik...
‘Neen, neen, ik laat me niet bij den neus nemen.’
Het was om wanhopend te worden! Kon ons dan niemand in die duisternis licht
geven? We keken elkaar aan als een paar dwazen, haalden de schouders op en stapten
naar de voordeur.
Juist wordt deze door de andere dienstbode geopend en treedt een onzer bekenden
binnen.
Als uit éénen mond vragen wij hem: wie er dood is. De man kijkt ons verbaasd
aan en antwoordt:
‘Wat beteekent dat nou? Jelui weet dat toch even goed als ik: de vrouw van Willem
Daalman!’
‘Goddank!!’ roep ik uit den grond mijns harten uit.
‘Wat blief? Goddank! is de nog meer verbaasde vraag: Goddank! maar vrienden,
hoe heb ik het met jelui?’
Wij bekommeren ons niet om zijn uitroep, maar keeren dadelijk om en loopen de
trap op, om Willem, den eenigen zoon van den ouden Daalman, met het verlies zijner
jonge vrouw te condoleeren! Blijkbaar had men vergeten bij de aanzegging te voegen
dat het de echtgenoot van mijnheer Willem Daalman was en hierdoor bleek het
misverstand te zijn ontstaan.
Reeds staan we op 't ruim portaal om ons naar de voorkamer te begeven, als er
eene dame voor 't gangraam, dat op den tuin uitziet, zich omkeert, en wij in hare
trekken – ... de vrouw van Willem Daalman herkennen. Nu werd het ons toch wat
al te kras! Was het huis betooverd of had men het met ons beproefd? In hetzelfde
oogenblik aan eene impulsie gehoor gevende,
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keeren we ons pijlsnel om, loopen de trap af, stappen den gang ijlings door, rukken
de deur open en staan weer in de frissche lucht.
Maar toen we elkaar aankeken begonnen we zóó aanstekelijk te lachen, dat de
deftige bedienaar der begrafenis, die met zijn deftigste en langste gezicht aankwam,
zijne tronie in een zakdoek moest verbergen.
Zoo stapten we naar huis. Eerst den volgenden dag vernamen we, dat eene
tweelingzuster der jonge mevrouw, sprekend gelijkend op de overledene, den doorslag
aan mijn zonderling condoleantiebezoek gegeven had.
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Albumportretten!
Door Pierrot.
Albumportretten! Ik heb mijzelve wel eens afgevraagd, wat het verstandigst zou zijn;
om de noodige dozijnen portretten van mij te laten vervaardigen en met een milde
hand te verspreiden, (natuurlijk aan familieleden en vrienden) of ... nooit eenig portret
te laten maken, en met stille trom aan de vergetelheid prijs te worden gegeven; en
ik kwam na rijpelijk nadenken tot de conclusie mij bij het eerste te bepalen. – Ik liet
alzoo eenige dozijnen portretten maken, omdat ik nog al een uitgebreide familie en
een massa vrienden heb, en ... in betrekkelijk korten tijd ... als ik mijn eigen portret
eens zou willen bekijken moest ik maar voor den spiegel gaan staan, want ik had ze
allen, met die bewuste milde hand, tot op één na, het laatste exemplaar, weggegeven;
waarvoor ik echter een kostbare collectie portretten had teruggekregen; dus ook ik
heb een album met de prachtigste voorraad portretten die men zich maar bedenken
kan!
Neen maar U moet U per gelegenheid daar maar eens van komen overtuigen ... of
... neen, doe het eigenlijk
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maar liever niet ... want een ezel stoot zich nooit tweemaal aan denzelfden steen ...
en dan zou dat misschien met mij wel het geval zijn. – U zult vragen waarom? dat
zal ik U eens even meêdeelen ... Dat ik getrouwd ben, en mijn vrouw óók, en dat wij
samen de noodige kinderen hebben, behoef ik U niet te vertellen, dat zult U wel
weten, ... maar wat U niet kunt weten, is; ... dat zij mij zooeven, aardig in het zonnetje
gezet hebben!... Ja, daar ben ik toch wel zoo nuchter ingeloopen als een pasgeboren
kind! – Zooals ik U reeds gezegd heb, bezit ik een album, met een collectie portretten
om te watertanden, en ... heb daar een aardigheid mede bedacht, dat is ... om elk
portret een nummer te geven – bekijkt men dan de portretten, en ik zit aan het andere
eind van de tafel, dan behoeft men mij het nummer maar te noemen, en ik zeg hun
direct, wiens portret het is, en ... voor zoover het mij gepast voorkomt, van A tot Z,
de daarmede verbonden bizonderheden ... Mijn huisgenooten weten dat, en wanneer
er nu of dan eens visite is ... gaat de voorstelling in volle werking! – De laatste keer
echter onderging mijn programma een kleine wijziging; dat wil zeggen ... ‘de visite’
bekeek wel de portretten, maar men vroeg mij niets en beoordeelde ze zelf; ... ‘Chut,’
zegt de vriendin van mijn oudste dochter, ‘wie is dat? – Wat komt mij die mijnheer
bekend voor ...’
‘Hé,’ zegt nu de mama van die vriendin, ... ‘ken je die niet meer? – dat is de
beminde van Suzanna uit de Draaisteeg! – Wat? – dien stijven, houten klaas? – die
lid van de jongelingsvereeniging is?... ‘Foei kind! dat moet je nou niet zeggen, want
het is wel een braven jongen; hij is al acht jaar op een eerlijke manier met

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

102
Suzanna aan het verkeeren, en ...’ ‘Nou,’ zegt een neefje, een jongmensch van 18
jaar, ‘nou, die stiekemers hebben ze achter de ellebogen!... ik heb verleden een vuile
partij biljart met hem gespeeld; hij gaf mij 35 punten voor, en ik zat er nog in! –
(rust) ik zei niets, maar ik dacht ... O, dat's nummer 3!’ (rust) ‘Ach, dàt is een lief
smoeltje, wie is dat?’ – Een dame, van de ‘visite’ kent haar ... en zegt tamelijk
gemelijk ... ‘ja he?’ Wat kunnen portretten een mensch fletteeren! – ‘Is zij dan niet
zoo lief? – niet zoo lief, als zij hier uitziet?’ ‘Kind ken je haar niet? – Zij is aan het
verkeeren met dien dikken spekslager van het sleepersvessie!’ – ‘O,’ zegt een jonge
zuster van de bewuste pikante ouwe vrijster ... ‘bedoel je die aardige jongen, waar
jij zoo'n idee in had?’
‘Houdt je mond, schaap! ik moet niets van dat gevrij hebben, dan had ik wel andere
porturen kunnen doen! – Maar al spreek je haar nu vóór, omdat zij vroeger je vriendin
is geweest, ik houd vol, dit portret is gefletteerd! want ze is zoo pokdalig als een
spons!’ – (rust). Dat is nummer 5! – dacht ik ... en ... het was zoo!
Nou beginnen zij No. 7 te bekijken; – dat merk ik direct ... want eerst hoor ik een
beetje gechiechel en dan komt er een uitroep: ‘Chut, kijk eens! – net een clown! –
Ja, en kan je nu begrijpen dat dat jonge mensch een goede positie heeft vergooid om
aan het tooneel verbonden te worden? – Enfin, hij heeft het dóórgezet, maar hij wordt
toch niemendal, want al is hij nu een zoon van een Architect en een protégé van de
directie ... hij praat krom! – hij kan de 1 niet uitspreken; de ‘l’ spreekt hij uit als ‘ng’
en toen hij dus in een drama moest zeggen: ‘Liever dood, dan zulk een slavenleven
te
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lijden,’ brulde hij: ‘ngiever dood dan zungk een sngavengeven te ngijden!’ ... (lacht
de visite na) ha! ha! ha! – dat was iets voor de jeugd!... en men gaat over tot een
ander portret ... maar hier wordt de zaak eenigszins politiek! – Zij hebben dan ook
nummer elf te pakken! (zich herstellende) Niet dat nummer elf als nummer politiek
is, maar het toeval wil, hij was in mijn album aan de beurt, dus mijnheer trof
doodeenvoudig nummer elf! – maar ... wie is dat nou?... ja ... als ik u dat vertelde,
ik wil natuurlijk niet indiscreet zijn, het is ten minste toch een goede kennis ... en ...
de man heeft mij, persoonlijk nooit eenig leed gedaan; ... maar, wat ik dáárvan hoorde!
dat was in orde!
U moet weten, dat die bewuste ouwe vrijster, u weet wel! die dien dikken spekslager
niet krijgen kon, omdat hij meer zin hadt in die bewuste pokdalige ... ik zeg, die
bewuste ouwe vrijster, is bij al haar gebreken, toch nog een volbloed Oranje gezinde!
– en, o God! toen zij nummer elf zag, hadt je het lieve leventje gaande! –‘Ja!’ brult
zij, ‘dat mispunt ken ik; – dat is den dieë, die alle menschen tegen het huis van Oranje
ophitst! – en werkstaking aanraadt, maar als de opgeruide werklui, bij hem aan zijn
villa om onderstand komen, dan gaat hij naar het buitenland.’ – (rust) Nou, ik dacht:
nummer elf kan het daar voorloopig wel mee doen, – en ... zand daarover!... pardon,
dat wil zeggen, niet over nummer elf, maar over die beschouwing! – Maar nou ...
nou volgt iets anders.
Zooals u licht begrijpen kunt, heb ik, door mijn groote connectie, ook een
uitgebreide voorraad vrienden en kennissen, en ... de politesse brengt mee, wanneer
iemand
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een portret zendt ... al is het nu niet een intiemen vriend .... een klein plaatsje in z'n
album, heeft men allicht! Zoo ook met nummer 13 ...! – Het is of nummer 13 het
altijd gedaan heeft! – In mijn album is dat portret nu àl zedig wat er aan is! – (telt
op zijn vingers en rust bij elken eigenschap) Drinkt niet! – rookt niet! – snuift niet
– snoept niet – pruimt niet – speelt niet en vloekt niet ... en toch heeft hij het bij het
ongehuwde schoone geslacht leelijk voor zich bedorven!
U moet weten, hij is 25 jaar oud, knap van uiterlijk, zit aardig in de moppen, heeft
een prachtige positie in de maatschappij; kwam vroeger altijd op bals en schitterde
bij publieke vermakelijkheden ... heeft tamelijk veel lieve meisjes het hoofd op hol
gemaakt, maar ... heeft tevens het ongeluk, hartstocht te krijgen voor een
loodgieters-weduwe; – Zij luisterden allebei naar het lek, en ... werden vroom!!! –
Maar om over dat jonge mensch, een stuk of wat jonge dametjes ... te hooren
oordeelen, ... neen, maar ik geloof, dat een deurwaarder bij de directe belasting daar
nog over gelachen zou hebben! – ‘Een knap ventje, hm? – jammer, dat iemand toch
zoo raar kan doen.’ – ‘Hoe zoo? ken je hem dan?’ ‘Of ik hem ken?! – ik heb een tijd
geleden op een bal masqué met hem gelancierd.’ ‘Zoo? – en ... danst hij goed?’ –
‘O, als een zwaluw!’ – ‘Nou maar,’ zegt een ander, ‘dan kan ik u toch wel verzekeren,
dat het een huichelaar is, want laatst op een Soirée déclamatoire, met collecte ten
voordeele van de havelooze kinderschool, en bal na, beweerde hij stijf en sterk, niet
te kunnen dansen!’ – ‘Dat geloof ik wel’, zegt een derde nufje, ‘zijn
loodgieters-weduwe zat naar hem te kijken!’ –
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Wat? – ‘Och kom! een loodgieters-weduwe! hoe dol! – Nou ... hij is er maar wat
goed mee af ... zijn duiten waren op; hij begon knapjes in de beeren te zitten, en nou
is hij toch maar aardig ‘boven jan!’ – ‘Nu ja,’ zegt nummer vier, – ‘als je een manke
weduwe trouwt met één oog en drie ondeugende bengels van jongens, dan moet je
daar ook reden voor hebben; enfin, hij zal wel geweten hebben, waar Abram de
mosterd haalt!’ – ‘Ja, ik begrijp het mij niet,’ zegt nummer vijf, ... ‘'t Is zonde van
zoo'n knappen jongen! – verleden jaar heeft hij nog een korten tijd gescharreld met
... met ... hoe heet zij ook al weer?... Wie? – Wel de oudste dochter van dien bedienaar
der begrafenissen, die die groote barbierswinkel had, op den hoek van de Boompjes
en de Botersloot. – O! nu weet ik het al! Jeannette hm? – met die smachtende blauwe
oogen? – Juist! – Ja, wat kan het toch raar met zoo iets gaan ... toen hij het engagement
met haar niet doorzette, trouwde Jeannette uit wanhoop met een doodgraver, en nou
is die vroolijke meid omgekeerd als een blad op een boom! – Wat heeft zoo'n jongen
toch 'n boel op zijn geweten, hé? – ‘Ja! maar dan weet je nog niet alles! – hij is met
die loodgieters-weduwe in het Heilsleger overgetrouwd, en een week daarna werd
hij bevorderd tot Luitenant ... en nou is zijn vrouw korporaal! – En de jonge spotvogels
besluiten deze biographie met een deftig Hallelujah!’ – (rust) Hè? – Wie is dat?...
O, dat's niemendal! Nu, ik weet bij ondervinding, als jonge dames zeggen ‘dat 's
niemendal; ...’ dan beduidt dat: ‘hij is getrouwd!’ – en dan merk ik gelijk dat zij Oom
Janus bedoelen, die in Batavia gevestigd is ... Kijk toch eens wat een stijve
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prent is dat! – ‘O, dat is zijn vrouw! – Och chut! – Zoo mannetje, zoo vrouwtje ...
en, kijk eens, wat een drie lieve kindertjes staan daar bij? – dodderig! – net broertjes
van Knollendam! – Wat een japon heeft dat schepsel aan, hm? – Een model als een
plank!... en kijk hem eens?... mijnheer heeft een jas aan met staldeuren of het daar
in Batavia, een voet dik vriest! – Is dat nu een Oostersch model?... Wel neen, maar
je kunt het wel aan zijn gezicht zien, hij is streng orthodox! – Hè, maar die portretten
zijn genummerd! dat heb ik nog nooit in een album gezien!
‘O,’ zegt m'n vrouw, ‘dat is een aardigheid van m'n man! – U hebt maar een
nummer op te lezen, en mijnheer zal u direct vertellen, wie het is ...’ ‘Nu, mijnheer,
mogen wij daar de proef eens van nemen?’ – ‘Ach kind, ga je gang. – Welk nummer
hebt je daar?’ – ‘Nummer vijftien!’ – ‘Een engel van een kindje, ... Neêrlandsch
toekomst!’ – en als uit één adem volgt daarop: ‘Hé ja! ons lief klein koninginnetje.’
Nummer 16? – ‘Hare Majesteit Koningin-Moeder!’ – Nu slaan zij schielijk een paar
blaadjes om, ‘en Nummer 20?’ – ‘Een dominé van de Waalsche gemeente en vroegere
academie vriend van mij ... ‘O chut, dat is leuk! die aardigheid met die nummers.’
– ‘O,’ zegt mijn vrouw sarcastisch lachende, maar je bent er nog niet! – Vraag
mijnheer eens naar dàt nummer?...’ Nu merk ik wel, dat er in het geheim een beetje
gelachen wordt, maar ik heb toch nog geen flauw begrip, wat men daarmee bedoelt.
– ‘Nou’, zeg ik, welk nummer hebt je nu?’ Nummer 21. – Ik zeg, nou, dat is een
prachtexemplaar! – Sla dat maar over. – ‘Hé, nee!... toe mijn
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heer, zeg eens? – anders gelooven wij niet, dat u alle nummers kent! – ‘Neen, als
jelui dáár nu van overtuigd willen wezen ... zal ik het bewijzen! – Nummer 21, is
een mijnheer van middelbaren leeftijd, nog al corpulent .., vroeger zoo dun als een
hazenwindhond. – Over het tegenwoordige wil ik niets van hem zeggen, hij leeft nu
nog al bedaard, maar in zijn jeugd ... je kunt het hem trouwens nog aanzien, was hij
nog al een schuin heer! – (lachend) Ja, ééne aardigheid wil ik jelui toch wel van hem
vertellen. – Zie je dat litteeken, even boven zijn linkeroog? – Ja?... dat heeft hij als
jong mensch van 20 jaar opgeloopen in een schermutseling met een medeminnaar!
– ‘en ...’ vraagt een der jonge dames schalks, ‘wie was dan wel het voorwerp van
zoo'n hartstochtelijke liefde?’ ... ‘Ach, een heel aardig bakkesje ... nog al coquet,
zelfs eenigszins gracieus! – maar een bewijs dat het een jongensstreek was, hij was
dol verliefd op een Friesch wafelmeisje! – Nu volgt er in eens een uitbarsting van
algemeen gelach! en waarom?... Mijn vrouw had uit een aardigheid, mijn portret op
nummer 21 geplaatst, en die bewuste ploert, in mijn plaats gestoken! – en daardoor
had ik zoo'n vleiende biographie van mijzelve gegeven, dat die jonge dametjes... nog
maanden lang den grootsten schik daarvan zullen hebben. – Het was dan ook een
onschuldige grap, maar ik heb mij toch voorgenomen: ... nooit zet ik meer nummers
onder Albumportretten! – want het is toch niet secuur!!!
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De man, wien het niet meeliep.
Door Jerome K. Jerome.
Komt op met zeven stuiversblaadjes onder den arm, zooals men aan het station koopt
en waarin men verzekerd is tegen een spoorwegongeluk, in de eene hand een hoefijzer;
met de andere hand drukt hij zijn zakdoek tegen het hoofd.
O wee! O wee! wat 'n pijn, wat 'n pijn! en dat door een hoefijzer, een voorwerp
dat nota bene iemand geluk moet aanbrengen.
Vlak bij het station, toen ik naar den trein ging die mij hier moest brengen, vind
ik het op straat. O! denk ik, dat is een goed voorteeken, neem dat meê, – ik doe zoo
– ik leg het in het netje.
Hoe of het gebeurd weet ik niet, maar terwijl er een andere reiziger bezig is zijn
bagage te bergen, bom! valt het ding met een slag op mijn hoofd! – En dat moet een
voorteeken van geluk zijn ... zoo'n hoefijzer!! Daar! (gooit het tegen den grond) –
Nonsens, al die geluksvoorwerpen; het tegendeel is waar! – Ik houd dan ook van
heden af aan op met dat bijgeloof; – integendeel,
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ik ga mijn geluk beproeven met 13 – nummer 13.
Het getal 13 zegt men is een ongeluksnummer; heel goed; als die waarheid net
zoo mooi uitkomt, als hetgeen men voorspelt van geluksvoorwerpen, dan zal ik met
13 juist gelukkig worden. – Ja! ik ga in een huis wonen dat als nummer 13 heeft, als
ik ga trouwen, doe ik dat op de 13e, ik zal mijn vrouw zoeken in een huis dat No. 13
heeft, ik zal haar dertienmaal per dag kussen, ik zal 13 kinderen bij haar ... neen! dat
is te erg ... Enfin, alles met 13. U zult zeggen: ‘man, hoe kom je zoo disperaat?’ –
Ik zal u zeggen waarom.
Ik heb al heel jong den bijnaam gekregen van het gelukskind, en ik ben juist een
man geworden, die niets meeloopt, niets! – Alles wat anderen geluk aanbrengt is
verderfelijk voor mij geweest. – Oordeel zelf; waar denkt u dat ik nu regelrecht
vandaan kom? – U weet het niet hé? – Nou, uit de gevangenis. – Ja, uit de
gevangenis.– O, schrik niet, neen, ga niet heen, veracht mij niet, voor u weet hoe ik
er in gekomen ben en oordeel dan. Ik heb heel wat goede kansen gehad, maar het is
nooit op iets goeds uitgeloopen. – Ik werd geboren op een Woensdag en dat is, zooals
u natuurlijk weet, de gelukkigste dag waarop iemand geboren kan worden. Mijne
moeder was een arme weduwe en geen van mijne familie, die er allen warmpjes in
zaten, wilde iets voor mij doen; ze zeiden, dat het bespottelijk zou zijn een jongen
voort te helpen die op Woensdag geboren was en toen mijn oom stierf, liet hij alles
na aan mijn broer Jan, als kleine vergoeding dat de arme jongen op Vrijdag was
geboren. – Waar bleef nu dat geluk van op Woensdag geboren te zijn? – Iets anders.
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Men zegt algemeen, dat zwarte katten geluk aanbrengen; – welnu, ik had al lang
vues op een allerliefst meisje, dat ik op eene publieke verkooping had leeren kennen.
Alvorens haar te vragen, schafte ik mij een zwarte kat aan, de zwartste die er maar
te vinden was; welnu, ik deed aanzoek, zij stemde toe, maar nauwelijks twee weken
geëngageerd, moest mijn meisje voor ernstige familieaangelegenheden een paar
dagen van huis. – Zij gaf mij haar kanarie, waar zij erg op gesteld was, zoolang te
bewaren. Den volgenden dag was het beest reeds ter ziele, vermoord door de kat en
mijn engagement daardoor verbroken. – Waar blijft dat geluk van een zwarte kat te
bezitten? Nog iets. – Bonte paarden brengen ook geluk aan, niet waar? Leugens! Ik
heb een tijd lang een bont paard gehad. – Nou, 't heeft me de beste betrekking gekost,
die ik ooit in mijn leven gehad heb. Mijn patroon kon best verdragen, dat ik er een
karretje en een paard op nahield, maar hij wilde er niet iemand op nahouden, die
altijd dronken was; de firma zou er een slechten naam door krijgen. – Nu, ik kon
vroeger niets verdragen; één glaasje bracht me al in de war, ik hield niet van sterken
drank. Nu zult u zeggen: het paard bracht je er toch niet toe? Ja, juist het paard heeft
een dronkaard van me gemaakt. Ik zal u zeggen wat het geval was. Het dier had
behoord aan een reiziger in spiritualiën, die voor zijn vak bijna elke herberg waar
hij langs kwam, bezoeken moest. Het gevolg was, dat men het paard niet voorbij een
herberg kon krijgen; ik kon het ten minste niet. – Hij zag ze al wel een kwart mijl
van te voren en liep dan recht op de deur af en wilde niet weg of ik moest er eventjes
eentje nemen. In
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den beginne gaf ik hem zijn zin niet, maar eindelijk moest ik er toch toe besluiten
en dat heeft twee jaar geduurd, eer ik het dier dat had afgewend. – Waar blijft nu dat
geluk van een bont paard te bezitten?
En zoo was het altijd en met alles het geval.
Ik was nog geen drie maanden in mijn laatste betrekking, de patroon was al zoo
erg op mij gesteld, dat hij mij de avond vóór kerstmis bij het naar huis gaan een vette
gans gaf voor een kerst-cadeautje. – De andere klerken keken heel jaloersch en zeiden:
‘nou hoor! jij bent in den pas bij den ouwe; hij schijnt dan maar erg op je gesteld,
want hij heeft, zoover we weten, nog nooit iets weggegeven; – dat is een gelukje. –
Natuurlijk was ik heel dankbaar voor dat onverwachte cadeau; – hij wenschte mij
een pleizierige kerstmis, ik pakte het beest in een groot bruin papier en nam het onder
mijn arm; – het was een prachtige gans, maar zwaar.
Onder de gegeven omstandigheden, vond ik, dat ik mij zelf wel eens op een glas
bier kon tracteeren.
– Dat's ook een vette, zei de waard, daar zal u morgen aan smullen. – Die woorden
brachten mij tot nadenken en nu werd het mij opeens duidelijk, dat ik niets aan het
dier had, want ik ging de kerstdagen bij de familie van mijn meisje doorbrengen.
(tegen het publiek) Wat zegt u? – Het meisje van de kanarie? Neen, dat was uit, dat
was al weêr een ander. – Haar vader was een rijke boer, het was dus belachelijk de
gans meê te brengen en ik kende niemand aan wien ik ze zou kunnen geven. Ik vroeg
dus aan den waard of hij ze koopen wilde; hij kon ze voor een prikkie krijgen. – Ik
dank je, zei hij, ik heb er al drie in huis, maar
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misschien wil een van de heeren er wel een bod op doen.
De drie heeren, zooals hij ze noemde, waren drie schooierachtige kerels, die er uit
zagen of ze met z'n drieën nog geen kuiken konden betalen; ze dronken jenever. Ik
liet ze de gans zien, zij bevoelden het dier aan alle kanten, vroegen mij heel brutaal
hoe ik er aan kwam en ten slotte stootte één der drie zijn glas om, zoodat het in de
jenever lag te drijven en bood er mij tien stuivers voor. Dat bod maakte mij zoo
nijdig, dat ik 't papier en het touw in de eene en de gans in de andere hand nam en
de deur uitging, zonder een woord meer te zeggen. – Ik droeg het dier zoo een tijd
lang, omdat het me in mijn opgewondenheid niet kon schelen, of ik een mal figuur
maakte; maar toen ik kalmer werd, begreep ik hoe belachelijk ik was. Een paar kleine
jongens vonden dat klaarblijkelijk ook, want ze riepen: ‘Kijk die eens.’ Ik bleef onder
een lantaarn staan en probeerde de gans weer in te pakken. Ik had ook nog een
parapluie bij me en een taschje en 't eerste wat ik deed, was de gans in de goot te
laten vallen. Ik raapte ze er geheel bemodderd uit op, kreeg mijn handen, het papier
en mijn jas vol modder, en toen begon het te regenen. – Ik nam den heelen rommel
onder mijn arm en ging de eerste de beste herberg binnen, om daar een lang eind
touw te vragen en een fatsoenlijk pak te maken.
Er waren heel wat menschen in de gelagkamer; ik drong door hen heen tot aan de
toonbank en smeet daar de gans neer. Ik had gedacht hier nog eens te probeeren het
beest van de hand te doen, maar dat ging niet. Ik nam een glas bier, veegde de modder
zoo goed het ging van mijn gans af, pakte ze opnieuw in en ging weg.
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Toen ik op straat stond, viel mij iets in. Ik kon het dier verloten. Het was maar de
kwestie een andere herberg te vinden, die even vol was. Het kostte me drie glazen
cognac – want ik voelde dat ik geen bier meer moest drinken; bier kan ik nog 't minst
goed verdragen, – maar eindelijk vond ik toch wat ik hebben moest, een nette stille
herberg met een flink aantal rustige, fatsoenlijke gasten. – Ik legde den waard mijn
plan bloot. Hij had er niets op tegen, maar zeide, dat ik dan toch zeker een rondje
zou geven, als u hem verloot. Ik antwoordde, dat ik dat met pleizier zou doen, en
pakte de gans voor hem uit. – ‘Dat is niet zoo heel veel bijzonders,’ zeide hij. ‘Ze is
wat vuil, doordat ik ze bij ongeluk heb laten vallen, maar dat gaat er met waschen
wel af.’
‘En er is ook een luchtje aan,’ zeide hij.
‘Dat komt van de modder,’ antwoordde ik, ‘je weet wat het zeggen wil, modder
van Rotterdam en dan heeft een heer er jenever over gemorst, maar dat merkt niemand
als ze gebraden is.’ – Ik maakte zes loten van een kwartje; met den kastelein
meêgerekend kon ik er drie slijten, de anderen die hield ik voor mezelf. – Het lot
besliste, dat ik ze won. – Ik moest voor het rondje zes en twintig stuivers betalen. O,
had ik die gans maar nooit gezien, mijn heele leven zou anders geweest zijn; maar
het lot is altijd tegen me geweest. – Het werd al laat en ik had nog een heel eind af
te leggen voor ik aan mijn kamers was. Het dier woog in mijn idee wel haast dertig
pond. Plotseling viel het mij in, dat ik het wel aan een poelier kon verkoopen. Ik
zocht naar een winkel en vond er ook weldra een. Ik trad binnen, pakte de gans uit
en legde ze op de toonbank. ‘Wat is dat?’
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vroeg de poelier. ‘Een gans,’ antwoordde ik. ‘U kunt ze goedkoop van mij krijgen.
‘Vent, ben je mal, kijk eens hier, het is kwart voor twaalven en ik heb er nog 'n paar
dozijn te koop.’ – Ik begreep dat ik me als een dwaas had aangesteld, ging heen met
mijn gans en was van plan ze maar aan den een of anderen armen duivel te geven.
Ik bood ze een man aan, die er erg hongerig uitzag, maar hij was dronken en begreep
mijn bedoeling verkeerd, begon me uit te schelden voor al wat leelijk was en riep
per slot van rekening: ruk maar uit, met je gestolen gans! ik mot niks van je hebben!
O, God! een dief ook al. – Toen ik in een donker hoekje van de straat gekomen
was, liet ik de gans ongemerkt vallen, maar een man, die achter mij liep raapte ze
op en bracht haar mij terug; – ik gaf hem een dubbeltje en liep voort. – De herbergen
sloten juist, ik voelde behoefte nog iets te gebruiken, dat zou me een beetje
opvroolijken; ik geloof het was jenever die ik besteld had. – Nou, ik dronk het op,
ofschoon ik een afkeer van jenever heb. Toen ik weer buiten kwam, wilde ik mijn
vrachtje over een muur gooien, maar een agent had me in 't oog en volgde me een
poos. In een volgende straat dacht ik het nog eens te probeeren, maar werd op dezelfde
wijze in mijn voornemen verhinderd. De geheele nachtpolitie van Rotterdam scheen
niets anders te doen te hebben, dan mij te beletten me van die gans te ontdoen. – Dit
bracht me op 't idee, dat ze hem misschien wel zouden willen hebben. In de Kruisstraat
wandelde weer een agent; ik ging naar hem toe, noemde hem ‘Klabak’ en vroeg of
hij geen gans moest hebben. – ‘Ik zal je eens even zeggen waar ik
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niets van moet hebben, en dat zijn jou praatjes.’ – Natuurlijk antwoordde ik hem op
die brutaliteit. Wat er daarop gebeurde weet ik niet, maar het eind was, dat hij mij
zijn voornemen te kennen gaf, mij in te pikken. – Ik wist hem te ontkomen en holde
de straat af. Hij blies op zijn fluitje en zette me na. Een man sprong van een stoep in
de Helmerstraat en trachtte me tegen te houden. Ik gaf hem een stomp in zijn maag
en holde voort. Toen ik aan de brug over de Schie kwam, zag ik om en bemerkte
niemand achter me. Ik gooide de gans over de leuning en met een plof viel ze in het
water. – Met een zucht van verlichting keerde ik me om, ging de volgende straat in
en werd door een agent bij mijn kraag gegrepen. Ik begon met hem te redeneeren,
toen ook de eerste ademloos kwam aanhollen. Ze betoogden me met hun beiden, dat
ik wijzer zou doen de zaak aan den inspecteur uit te leggen en ik dacht er ook zoo
over. – De inspecteur vroeg me, waarom ik weg was geloopen, toen de agent me
wilde arresteeren. Ik antwoordde, omdat ik geen lust had mijn kerstvacantie in het
cachot door te brengen, wat hij klaarblijkelijk een zeer zwak argument vond. Hij
vroeg mij verder wat ik in het water had gegooid. Ik antwoordde: een gans. Hij vroeg
mij waarom ik die gans in het water had gegooid. Ik antwoordde omdat ik meer dan
genoeg van het beest had. Op dat oogenblik kwam een derde agent binnen met het
bericht, dat ze er in geslaagd waren het pak op te visschen. Zij maakten het open op
de tafel van den inspecteur. – Het bevatte het lijkje van een pasgeboren kind. Wat
ik deed om te bewijzen, dat het kindje niet van mij was, hielp niets. – De kerstdagen
heb ik rustig
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doorgebracht in de nor. – Het slot is, dat er geen voldoende bewijzen waren om mij
te veroordeelen voor kindermoord. Ik werd dus vrijgelaten, maar mijn meisje, die
van de zaak gehoord had, schreef me af met de woorden, dat ze nooit met een man
zou willen trouwen, die zich zoo gemakkelijk van zijn kinderen afmaakte. – Nu zult
u het toch wel gelooven, dat het mij in mijn leven niet is meêgeloopen.

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

117

Zoo'n Indringer.
Monoloog
Door M. Hoefnagels.
Langzaam en ontdaan opkomende:
Neem 't me niet kwalijk, dames en heeren, dat ik zoo maar plompweg voor u kom,
maar ik moest m'n hart eens luchten, en nu ik u zoo talrijk bijeen zie, treft dat juist
goed. – Aan hoe meer personen men zijn nood klaagt, des te gemakkelijker valt het
te dragen.
lk ben niet erg lekker vandaag. – Dat komt, omdat ik 'n slapeloozen nacht heb
doorgebracht. – Ik kan tegen veel dingen, dat weten ze op de soos heel goed ... maar
tegen een slechten slaap ... kan ik nu eenmaal niet; – dat stemt me onpleizierig, en
brengt m'n zenuwen in de war.’
Verbeeld u, ik kom gisteren-avond thuis, om een uur of tien zoo wat, en vindt m'n
heele huis ten onderste boven! – M'n vrouw van streek ... de meid dito ... in één
woord: alles was in de war! – En de reden daarvan?... Ja, ... U zult me misschien niet
gelooven, en
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zeggen: zulke dingen gebeuren niet meer in onze beschaafde eeuw ... maar zonder
zich te laten aandienen ... of verlof te vragen, binnen te komen, was een persoon mijn
huis binnen gedrongen, die de heele boel op stelten zette! – Niet tevreden, met m'n
huisrecht te schenden, was hij, zoodra hij eenmaal binnen was, begonnen te razen
en te tieren, dat de buren er later den mond vol van hadden. – Rood van kwaadheid
begon hij ten laatste nog te trappen, te schoppen en met z'n handen te slaan!... En
zóo brutaal was dat heerschap, dat mijn komst daarin, niet de minste verandering
bracht. – Mijne verschijning als heer des huizes, maakte hoegenaamd geen indruk
op hem.
En ... had hij nu nog maar fatsoenlijk gezegd, wàt hij kwam doen, wàt hij verlangde,
en wàarom hij zoo'n geweld maakte?... Maar jawel!... Meneer verwaardigde zich
niet één woord te spreken! Bovendien herinnerde ik mij niet, hem ooit te hebben
gezien! – Hij was mij totaal onbekend ... en ... hij zag er uit!... hij had om zoo te
zeggen geen kleêren aan z'n lijf!...
Tot m'n groote verbazing scheen hij voor m'n vrouw geen onbekende te wezen!...
Ze sprak hem ten minste aan met: ‘Willem!’ – ja zelfs met ‘Wimpie! Nu heet ik
toevallig ook Willem ... zoodat ik eerst meende dat ze 't tegen mij had! Maar neen!
Ze was zoo lief tegen dien indringer ... dat het werkelijk de spuigaten uitliep. Die
toestand kon natuurlijk niet lang duren en ik sprak zoo iets van ‘deur uit ...’ ‘aangeven
...’ maar, jawel!... M'n vrouw smeekte me te wachten tot morgen, dan was 't nog tijds
genoeg ...
Van verbazing kon ik er niets tegen inbrengen en
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moest het lijdelijk aanzien, dat voor zoo'n indringer alles in de weer kwam! – – –
Het beste in huis, scheen niet goed genoeg voor hem!...
Stel u eens in mijn positie! – Wat zoudt u gedaan hebben?... – Wat zegt u?... (ziet
vragend om zich heen) U zoudt zoo'n indringer de deur uitsmijten, niet waar?... Maar
als uw vrouw er nou op tegen heeft ... (kijkt naar de heeren) U bent de baas in huis
... Zei u dat niet?... Welnu, ik zal toonen, dat ik 't ook ben! – Ik laat me in m'n rechten
als heer des huizes niet verkorten en dáárom ga ik 't aangeven.
Ja, – ik ga 't aangeven ... dadelijk!... (ziet op z'n horloge.) Drommels!... Maar dan
mag ik me wel haasten ... 't Is nu kwart voor drieën, en om drie uur gaat 't bureau ...
(pauze) van den burgelijken stand dicht ... èn ... als je te laat komt, krijg je boete,
heeft de baker gezegd ... Wat blieft u?... O ja!... Kraamvrouw en kind maken het
uitstekend ... Dank u!... (Af.)
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Mijn nieuwe hoed
Door N. de Haas.
(Komt met een plat geslagen hoogen hoed op.)
Ja, u zult wel zeggen: ‘wat heb je daar nu in de hand, in welk 'n bedrukte toestand
is die hoed’ – en ik neem U dat in 't minst niet kwalijk, wat me trouwens ook niet
veel helpen zou. Maar als ik U zeg, dat die hoed me acht gulden heeft gekost en een
dag vol onaangenaamheden, dan kunt u wel begrijpen dat ik hem tot een
afschrikwekkend voorwerp zal bewaren.
Enfin, luister s. v. pl.? – U moet dan weten, ik had nog nooit een hoogen hoed
gedragen ... dat heet: op 't hoofd, – want toen ik getrouwd ben, heb ik er een ter leen
gehad om in de hand te houden. – Van de week ga ik naar m'n hoedenmaker, en
vraag een fantasiehoed. – Nu staat daar toevallig 'n hooge hoed en gedachteloos zet
ik 'm op, en werk'lijk vond ik dat-ie me goed stond! – Nou kleedt mij toch alles! –
Daar zegt de hoedenmaker; ‘Wel meneer, ik kan maar niet begrijpen dat U geen
hoogen hoed draagt!... Neen, voor 'n aardigheid, kijk 'ns in den spiegel – wacht, ik
zal 'ns even m'n vrouw
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roepen – daar roept-ie z'n vrouw, en zegt: ‘Mina, kijk eens, hoe staat meneer die
hoed?’ ... ‘Wel meneer, keurig! – Kijk, als u niet getrouwd was, dan zou ik nog zin
in U krijgen, ik wed als uw vrouw U zóó ziet, dan heeft ze U nog eens zoo lief.’ –
Nou, als dat nu zoo'n lief hoedenmakersvrouwtje tot je zegt, dan kun je toch niet
koud blijven? – Nou, zeg ik, laat 'm dan Zondag-morgen maar bezorgen. – Ik ga naar
huis en Zondag-morgen: ‘tingelingeling! daar is de hoed. – Ik kleed me netjes aan,
zet 'm op en denk: ‘nou zal ik mijn vrouw eens verrassen. – Ik treed naar binnen ...
en als U nu een neger eensklaps zou zien wit worden, dan zoudt U natuurlijk een
verwonderd gezicht zetten ... Maar ik geloof niet dat U 'n gezicht zou hebben kunnen
zetten als mijn vrouw, – daarna zegt ze: ‘Wat heb je daar nou voor 'n ding op je
hoofd? ben je heelemaal gek geworden? – Wil je daarmêe uitgaan? – Ze mogen van
jou ook wel zeggen: ‘Hoe ouder hoe gekker’ – Moeder! – U moet weten ik heb ook
nog 'n moeder in huis, dat heet: ‘Schoonmoeder,’ 'n goed mensch maar zoo als alle
... enfin! – laat ons dat schouwspel maar dekken. – Moeder! – roept ze nog eens,
kom eens naar beneden en kijkt mijn man eens? – Daar komt de goeie ziel naar
beneden. – Kijkt me met hare kalfsoogjes aan en ... begint te huilen ... Nou begin ik
werkelijk te gelooven dat ik gek ben en vraag: Wat deert u? – Och kind, zegt ze, dat
voorwerp zal ellende over ons voeren. – Ik sta natuurlijk te kijken of ik het te Keulen
hoor donderen! en vraag heel beleefd – Waarom? – Waarom? – Waarom? – ach, als
m'n man zaliger z'n hooge hoed ging opzetten, dan kwam-ie altijd half dronken
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thuis; ach, wat heeft me die hoed al tranen gekost! – Ik zeg: ach! dat waren van die
ouderwetsche menschen – Ouderwetsche menschen? foei! je moest je schamen dat
je een dood mensch nog niet met rust kunt laten. – Nou, zeg ik, mamaatje, ik meen
het niet zoo. – Maar hoe vindt u anders dat ie me staat? – Goed – vindt u niet? – Ja,
zegt ze, hij kleedt je goed, en terwijl ik zoo voor de spiegel sta, zie ik dat m'n vrouw
zoo rood wordt als 'n kreeft. – Ik zeg: Wat scheelt jou?.... – Mij?.... niets!.... – En je
krijgt zoo'n kleur! – ik?.... – Ja, jij, – wat beduidt dat?.... – Wat dat beduidt?! – ik
kan maar niet begrijpen, waar je zoo netjes voor moet zijn, je staat daar net voor den
spiegel of je uit vrijen moet gaan, als je met mij uitgaat dan lijk je wel 'n botboer, je
moest je schamen voor 'n vader van vier kinderen. Wie weet wat dat ding nog kost.
Als ik iets voor m'n huishouden moet hebben, dan is het te duur! – Ja, zegt m'n
schoonmoeder, daar heeft ze gelijk in, ik weet ook niet waar 'n getrouwd man zoo
netjes voor moet zijn. – Kinderen! roept m'n vrouw op eenmaal. Kom eens hier, kijk
paatje eens netjes wezen. – Daar word ik opeens overrompeld door m'n vier spruiten!
Nou, dat begrijpt u, ieder moest m'n hoed bekijken. Ik heb drie meisjes en één jongen
dreutel van twee jaar – ik neem 'm op – zóó bijvoorbeeld, en daar grijpt ie met z'n
twee handjes de rand van m'n hoed, en zóo krachtig, dat ik alle moeite heb om 'm
los te krijgen. Nou word ik kwaad, en geef 'm in m'n drift 'n tik op z'n vinger. – Daar
begint dat jong zoo te blêren, m'n vrouw, die jongen, natuurlijk, d'r oogappel en van
m'n schoonmoeder dito, beginnen met z'n beiden 'n kijfduet, daar word ik nog driftiger
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en smijt 'n kommetje, dat ze me voor m'n verjaardag had gegeven tegen den grond,
zoodat 't aan duizend stukken vliegt. – Dat was te veel voor m'n vrouw, en dito
vrouwsmoeder en beiden beginnen te weenen – m'n kinderen, die natuurlijk nog
nooit zoo iets hadden bijgewoond, beginnen ook te huilen, en ik vlieg half dol de
deur uit!.... Maar nog was m'n ellende niet geleden.
Nadat alle buren me bekeken hadden en ik driftig doorloop, hoor ik op eens: Kijk,
daar gaat ie.... die branie! – met z'n mooie hoedje! – Ja, ze durven 'n arm mensch
tegenwoordig maar alles te doen. – Heb je je vijf koppie op? – Ik kijk om en ik zie
'n wijf achter me, met 'n gezicht om bommen voor anarchisten te bereiden.
Ik zeg: moet U mij hebben? – En wat zou dat dan, mij kan je niet mishandelen,
zooals je m'n arm kind verleden week hebt gedaan. – Ik zeg: mensch ben je dol? wat
gaat mij jou kind aan. – Neen, dat geloof ik – ja menschen, dat is de schoolmeester
van m'n kind, en nou heit-ie dat arme schaap verleden week zoo afgeranseld, omdat-ie
'n beetje olie en loog aan z'n vijf koppie gesmeerd had. – Maar mensch, ik ben toch
geen schoolmeester! – Zoo. – Enfin. – In dien tijd had ik al 'n kring om me heen van
vijftig menschen, – gelukkig waren er 'n paar bij die me kenden en met behulp van
'n politie-agent kon ik mijn weg vervolgen. – Wel hoorde ik eenige gesprekken, o.
a.: Mie, wat is dat? – Och, die bolle vent, met die glimmende kachelpijp op z'n hoofd,
die moet een moeder en een kind zoo mishandeld hebben; terwijl 'n straatjongen nog
de aardigheid hadt me na te schreeuwen: ‘hoed! – blikke dominé!’ – U begrijpt
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dat ik onder zulke omstandigheden in geen aangenamen bui was, en reeds begon ik
m'n hoofdsieraad, m'n vloek naar het hoofd te werpen ... daar kom ik mijn vriend
Jansen tegen. – Jansen! – U kent 'm niet? Enfin, dat is niet noodig ook, – 'n
onuitstaanbaar schepsel – altijd even plezierig. Met 't leukste gezicht van de wereld
komt-ie naar me toe, en zegt: Ik condolleer je. – Met wat? –Wel met je hondje, je
hebt toch 't hokje op je hoofd. – Ik zeg, mensch laat me met rust, want ik ben in geen
bui om te lachen. – Hoe zoo? – Was 't dan zoo'n mooi beestje! – Man, zeg ik, schertst
niet, want ik ben woedend. – Mensch, je maakt me bang. – Nou, zeg ik, als je wilt
luisteren, dan zal ik het je vertellen – en ik vertel hem m'n wederwaardigheden. –
Daar begint de vent te lachen – te lachen, neen 't was niet om te zeggen. – Kom,
zegt-ie – ga meê – 't spijt me wel voor 'n tientje dat 't mij niet gebeurd is – alles! –
Kom ik trakteer. – Daar neemt-ie me meê, en zoo ben ik in huis, begint de vent 't in
alle kleuren en geuren nog eens te vertellen. – Alweer 'n algemeen gelach. Ik zeg,
als je me nou meêgenomen hebt voor je speelbal, dan moet je het maar zeggen. –
Neen, zegt-ie kerel heusch niet, maar ik vind 't zoo leuk, 't is om je dood te lachen.
– In dien tusschentijd is er weer 'n kennis binnen gekomen, die zegt: waarom lach
je zoo? Och zegt-ie – luister 'ns dan zal ik het je vertellen, en daar vertelt-ie 't nog
eens. – Nu zegt die persoon, dat heeft veel weg van mij – mijn nieuwe hoed, was bij
den hoedenmaker om opgestreken te worden. – Nu brengen z'm van morgen thuis,
ik wil 'm opzetten en daar had ik 'n verkeerde – ik stuur dadelijk 'n boodschap, maar
jawel –
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Zondags na elf uur gesloten, – toevallig moet ik van avond naar 'n partijtje en nu heb
ik niets anders als dat ding wat ik daar op heb. – Nu zeg ik – als ik je een pleizier
kan doen en hij past je, dan kun je de mijne ter leen krijgen, – en ik geef 'm mijn
hoed – hij zet 'm even op, en zegt: dat is hetzelfde model als de mijne. – Ik zeg zoo
schertsend misschien is ie 't wel – 't kan best, zegt-ie lachend, en hij bekijkt 'm, bekijkt
'm nogmaals – en zegt; ik geloof waarachtig dat je gelijk hebt, dat is mijn hoed! Hoor
eens, nou loopt 't er wel 'n beetje overheen. – Ik sta hier nou niet voor kwajongen –
ik ben in alle geval vader van vier schoonmoeders ... en een ... ik wil zeggen van vier
kinderen ... Nou zegt-ie, dat kan me allemaal niet schelen, maar ik zeg dat 't mijn
hoed is – allez om 'n rondje! – ik zeg ‘top!’ – daar komt 'n rondje! – ik zeg nou wed
ik nog om 'n rondje dat je 't liegt!
Daar komt Jansen en die zegt. Nou jongens, geen ruzie – kom nu nog 'n rondje
voor mij. – Nu begrijp u wel, dat ik 'm aardig te pakken kreeg. – In dien tijd komt
er een vent naar binnen als 'n boom en of die nu niet gauw genoeg bediend werd dat
weet ik niet, maar ik hoor 'm zeggen ja, als je maar 'n hoogen hoed op hebt, dan ben
je meneer, ik heb misschien meer centen in m'n zak als die kale hongerlijders. 'k Zeg
heb je dat tegen mij? – En als dat nou zoo was wat zou dat? – Ik zeg och vent, je
bent gek! – als je dat verdomme nog eens zegt, dan sla ik je op je leelijke snoet. –
Nou ik was zelf erg opgewonden door die rondjes en dan verbeeld ik me altijd, erg
sterk te zijn. – Ik zeg: vent je bent 'n aap. – Wat 'n aap? Jij met je doodbidders
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smoel! en daar geeft-ie 'n tik op m'n hoed en wat verder is gebeurd weet ik niet zeker
– ik ben nog aan 't drinken geraakt – ik moet thuis nog ruzie gehad hebben met m'n
vrouw en vrouws moeder – want ik ben met relletjes, door jongens thuis gebracht,
die gezongen hebben:
Wie z'n hoed is dat, enz.
(Onder 't zingen af.)
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Dingaansdag.
Door A. van Sprinkhuijzen.
(Paul Kruger komt op, rugwaarts naar 't publiek met de hand stilte gebiedend.)
Neen, roep niet: Leve Kruger! – (onder het spreken keert hij zich langzamerhand
naar 't publiek.) God alleen zij de eere! – En gesterkt door Hem wil ik u eenige
woorden toespreken; – niet om u moed in te spreken; we kennen geen lafheid. – Uw
vertrouwen in den uitslag van den strijd wil ik alleen versterken, door een terugblik
op de geschiedenis van ons volk.
Sedert 1838 is de 16e December een dank- en bededag.
De oudsten onder ons, herinneren zich nog dien vreeselijksten aller dagen, uit de
met bloed geschreven geschiedenis van ons volk, toen de verrader Dingaan, 70
ongewapende mannen, die als vrienden bij hem te gast waren, lafhartig liet
vermoorden; – om daarna 700 weêrlooze vrouwen, kinderen en grijsaards der onzen,
dood te martelen!
De plaats waar dit vreeselijk bloedbad werd aangericht,
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hebben we ‘Weenen’ genoemd, ter herinnering aan de tranen die daar vergoten zijn!
Wie had Dingaan, met wien we een verbond gesloten hadden, en in vrede leefden,
tegen ons opgezet? – – Engeland!!
Dingaan zou bemerken dat een handjevol blanken, die voor hun recht streden,
onoverwinnelijk waren! – Niet, omdat ze steunden op hun eigen kracht of dapperheid,
maar op hun God!
Ik was toen nog een kind ... maar helder staat het me nog voor den geest, hoe we
door een overmacht van Engelschen gedwongen werden, onze wapens aan hen uit
te leveren. – – Onze blanke broeders hadden ons dan, weerloos als wij waren, door
de Kannibalen van Dingaan laten vermoorden, om daarna, als Pontius Pilatus, de
handen in onschuld te wasschen.
Maar ons Boer is slim! We begroeven ons wapens, de Engelschman vond niks,
nie!
Toen hullie weggetrokken waren, versloegen we Dingaan! Twee honderd waren
we in getal; we versloegen tienduizend vijanden ... We vieren den dag, waarop we
Dingaan versloegen, nu voor de 62ste maal.
Dingaansdag is de geboorte van een vrij volk!!!
Maar niet ongestoord mocht ons volk de duur gekochte vrijheid genieten.
De twee honderd mannen die Dingaan versloegen, hebben zich worstelend tot een
volk gevormd! – worstelend tegen verraad, leugen, laster en diefstal, ondersteund
door kanonnen en andere moordwerktuigen!
Tot voor een twintigtal jaren, kon de Engelschman ons nog ongestraft, tegenover
heel de wereld afschilderen, als
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domme, half dierlijke barbaren, ... maar sedert hebben we de wereld getoond wie we
waren, en dat was genoeg om achting voor ons af te dwingen! Achting voor ons! –
Verachting voor den roover, die zijn slachtoffer niet ongestraft meer bestelen mocht,
en het daarom belasterde!...
Na 62 jaren vieren we Dingaans-dag in het aangezicht van den vijand, duizendmaal
sterker dan Dingaan; – maar de kleinzonen der twee honderd arme, vergeten strijders
aan de Bloed-rivier, zijn nu de burgers van een krachtigen staat.... fier op hun verleden,
sterk in hun recht, en overtuigd dat heel de wereld vóór ons is.... Ja, heel de wereld
is vóór ons!... De regeerders mogen aarzelen ons te steunen tegen de overmacht van
den roover, ... de volkeren zullen niet gedoogen dat die roover ons verplettert! God
gaf ons de kracht met twee honderd de tienduizend van Dingaan te verslaan, en God
zal ons ook bijstaan in den strijd tegen de honderdduizenden, die de roover op ons
afzendt! – Bedenkt ook wel mannen, dàt waar de krijgskans soms mocht weifelen,
wij, naar het voorbeeld onzer vaderen, nooit mogen weifelen, maar steeds vol
vertrouwen opzien tot onzen Heer!’
Vol vertrouwen op Hem, die ons tot nog toe heeft geholpen, durf ik voorspellen:
Dingaans-dag zal steeds gevierd worden door een vrij volk in een vrij land.
Dingaans-dag zal eens de feestdag zijn, voor een vrij Zuid-Afrika!
Strijdt broeders! – Strijdt voor den vrede in Zuid-Afrika! – Dingaan bedreigde
alleen ons leven! Engeland bedreigt eerst uw leven... dàn uw vrijheid!!! – Als ge nu
nog moest kiezen, als tegenstander Dingaan den heiden,
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of het Christelijke Engeland met zijn Bijbels en dumdum kogels ... Uw keuze zou
niet moeilijk zijn!
Dingaan streed aan de spits van zijn strijdmacht! De bewerkers van dezen oorlog
zenden honderd-duizenden ten strijd, aangevuurd met logen en laster, maar blijven
zelf verscholen!
Dingaan de heiden!
Chamberlain de Christen!
Dingaans-dag zal altijd gevierd worden!
Een Chamberlains-dag???... Neen, dat zou te veel eer zijn!
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‘Een Misdaad’
Door Marcellus Emants.
(Haastig binnentredend en de deur achter zich sluitend)
Goddank! Hier tenminste ben ik veilig. Hier kan niemand me zien, niemand me
beledigen! O, die vernedering, die schande! (een oogenblik stilte.) Wat is dat? (hij
vindt een krant in een omslag). Ligt er daar weer een? Weer zo'n vervloekte krant?
(hij doet de omslag er af.) De Faam! Ik wist niet eens, dat het ding bestond. En nu
wordt het me t'huis gestuurd ... voor niemendal. De Faam en in die Faam mijn ... (hij
zoekt in de kolommen) Ja; 't is alweer zoo laat! (lezend.) Hoor zo'n kerel nu eens
gemeen schimpen ... En nu liegt hij er nog bij! Kon hij dat althans niet laten? Schelden
is nu eenmaal zijn vak; maar hij hoeft toch niet te lasteren! (hij frommelt de krant
ineen.) Daar; daar! (een papiertje valt uit de krant) (hij raapt het op.) Je moet toch
maar durven! De schoelje vraagt nog, of ik me op zijn blad abonneren wil!
Afschuwelike toestand! Iedereen weet mijn misdaad; overal vervolgt me hoon en
smaad.
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O, mijn vrouw heeft gelijk. We moeten de stad uit, ja, ja, het land uit. We moeten
ons ergens gaan begraven, ergens in de vreemde, waar geen mens me kent. Ik heb 't
eerst niet willen gelooven.
‘Mijn betrekking aan het mienisterie in de steek laten? Kunnen we dan die vijftien
honderd gulden jaarlijks missen?’
Maar mijn vrouw zei: ‘Je krijgt toch je ontslag. Denk je, dat zij op het mienisterie
iemand willen hebben, die ...’
Toen heb ik gezegd: ‘Marie, laten we dan naar Wiesbaden gaan; daar kan een
mens tenminste zijn leed verzetten.’
Marie heeft 't me wel anders beduid.
‘Naar Wiesbaden? Naar Wiesbaden, waar winter en zomer zooveel Hollanders
heentrekken? Wou jij daar tot een treurige merkwaardigheid worden, door onze
landgenoten met de vinger nagewezen? Wou jij misschien in alle Baedekers en
Murray's terecht komen met de vresilike woorden: ‘Wiesbaden is bekend als het
vrijwillig gekozen ballingsoord van ...’
Laat ik mijn geschandvlekte naam maar niet uitspreken.
‘Neen’ zei Marie ‘niet naar Wiesbaden gaan we. Wij trekken naar 't een of ander
gat, waar een mens zich doodkniest, waar nooit een Hollander zich vertoont en waar
niemand ooit zal vermoeden, dat jij ... En in dat gat blijf jij tot je laatste snik.’
Zo ver is 't nu met me gekomen. – Mijn carrière is gebroken, mijn levensgeluk is
vernietigd, mijn onbesproken naam is naar de maan. Voortaan blijft me niets anders
over dan in stille afzondering te wachten op mijn einde. Ik kan 't zelf haast niet
begrijpen en toch is 't waar,
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toch is 't mijn eigen schuld. En had ik nu nog maar alleen mezelf ongelukkig gemaakt!
Maar ook mijn voorouders heb ik onteerd, mijn goede moeder heb ik van verdriet
aan de rand van het graf gevoerd, mijn vrouw heb ik een onherstelbare slag
toegebracht, mijn hele famielie heb ik in opspraak doen komen en mijn kinderen,
mijn ongeboren kinderen zullen het levenslicht aanschouwen in de schaduw van
huns vaders schande, die ... neen, mijn misdaad vertel ik niet. Ik zou nog maar
uitgelachen worden op den koop toe. Niemand weet wat ik uitsta als mijn vrouw en
ik zwijgend tegenover elkander aan tafel zitten met die afschuwelikheid tusschen
ons in.
En dan die wandelingen door de straten, als je je groot wilt houden en als je je
verbeeldt, dat iedereen je d'r aanziet ... dat slenteren langs de soos, waar je vroeger
zoo luchthartig inliep en waar je nu niet meer indurft, alsof de vloeren er geworden
waren tot ijs van één nacht. O, dat gaan langs de buro's van de kranten, waar 't net
is, of achter elke ruit een grijnzende tronie je begluurt... dat onverwachtse tegenkomen
van een bekend gezicht, als de gedachte je bekruipt: hoe zou hij er over denken?
Wat een marteling; wat een ondragelike marteling!
En dat voor mij, die nooit iemand bedrogen of bestolen heb, die altijd een
fatsoenlike jongen ben geweest, ik die me zoveel plezier had voorgesteld van mijn
... Ja, waarachtig, ik had er me nog plezier van voorgesteld. Hoe is 't mogelik hè? 't
Blijft toch maar waar, dat een mens geen grooter vijand heeft dan zichzelf.
Zou 't nu zo'n Ravachol, zo'n Caserio net gegaan zijn als mij? Zouden zij ook –
zo onder het voorbereiden van hun aanslagen – die heimelike pret hebben gekend,
die
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verblindende krankzinnige duivelse vreugde? Ja, het moet wel. 't is immers niet aan
te nemen, dat een mens in koelen bloede dwaas genoeg kan zijn de rust van heel zijn
verder leven op het spel te zetten, ter wille van één geruchtmakende daad. Krankzinnig
zijn wij geweest: Caserio, Ravachol en ik ... allemaal krankzinnig!
Want wat kon ik er nu bij winnen? – Waarop kon ik in het gunstigste geval zelfs
maar hopen? Op geld maken? – In ons land? Dan moet je immers een nog veel grotere
schavuit zijn en werken op een heel ander gebied.
Op naam maken? – Ach, wat beduidt dat nu in Nederland, waar een mens pas
merkt, dat hij op een voetstuk staat, als het ding onder zijn voeten waggelt door al
de schoppen die het krijgt?
Op zelfvoldoening? – Maar die had ik immers. Was ik niet volmaakt tevreden met
mijn vrouw, met mijn goede moeder, met onze lekkere Zondagse familie-dieneetjes
en met mijn gemakkelik baantje aan Binnenlandse zaken, afdeeling Schutterij?
Neen, neen! 't Wordt me hoe langer hoe duideliker; ik ben terdege aan het malen
geweest en ik vraag me af, of ik zelfs op dit oogenblik wel weer helemaal goed bij
het hoofd ben? Maar hoe is die ziekte dan toch begonnen? Wanneer heeft-ie me 't
eerst te pakken gekregen? Als ik 't me wel herinner is 't in de schouwburg geweest.
– Ja, daar was 't.
Het toneel is een heillooze instelling, een echte uitvinding des duivels, een vervloekt
middel om de mensen voor eeuwig hun zielrust te ontnemen.
We hadden een half abonnement op drie stalles –
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trouwens dat hebben we nog – en toen ik in dit halve abonnement Macbeth voor de
derde keer had gezien, toen is 't me na het slaapwandel-toneel op het lijf gevallen.
Ik hoor de woorden nog.
‘Hier is de lucht van bloed. Al de wierook van Arabië zal die kleine hand niet
welriekend maken.’
Vreselik! en als ik die woorden maar weer uitspreek, dan voel ik ook weer hoe de
waanzin zich van me meester heeft gemaakt. Eerst was 't een gevoel van opstijgende
hitte, een soort van congestie, die me duizelig maakte. Toen begon er iets in me te
trillen: een verlangen om meê te doen, een geheimzinnig pleizier om in stilte alles
klaar te maken. En eindelik kwam die koortsachtige begeerte om op eens het hele
land te overdonderen! krankzinnig hé? – Maar wie nu meent, dat ik in mijn eigen
oogen een misdadiger ben, vergist zich, hoor. Guns, neen! – Ik geloofde juist, dat ik
iets goeds, iets flinks, zelf iets verhevens ging doen. Ik dacht: wie weet, of ik geen
nieuwe tijd inleid, of ik geen verwezenlikking tot stand breng van een stil gekoesterd
ideaal!
Je ziet 't: Ravachol, Caserio en ik ... allemaal van hetzelfde laken een pak.
Verblinden zijn we, treurige verblinden, slachtoffers van de tijdgeest, rampzalige
machtelooze worstelaars tegen al wat verouderd, muf, dood is. Hadden we de kracht
bezeten om te overwinnen ... we zouden eenvoudig beroemd zijn geworden en we
hadden standbeelden gekregen, al waren 't dan ook in ons land waarschijnlik lelike
standbeelden geweest. Nu we niet overwonnen hebben, zijn we even eenvoudige
misdadigers gebleven, ellendelingen, die in de kranten worden uitgescholden, die
door de fatsoenlike mensen op straat wor
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den gemeden, die hun famielieleden noodzaken te veranderen van naam. Ja, ik heb
een achterneef, die nooit naar me omkijkt, maar die toch veranderen wil van naam.
En zooals ik zei – wat heb ik me niet een illuzies gemaakt! Ach, als ik nog denk
aan de dag, toen ik dat helse werktuig had klaargekregen en zorgvuldig ingepakt om
't meê te nemen, naar het gebouw, waar het moest ontploffen.
Het ding brandde me in de vingers, en toen ik het trapje opging naar de kamer van
de portier, toen popelde mijn hart en toen beefden mijn knieën.
Ik geloof nog altijd, dat die portier me dadelik in de gaten heeft gehad. Wat keek
hij sarkasties uit zijn oogen en wat deed hij vreemd, toen hij het pakje aannam!
Voorzichtig, alsof er bonbons in waren, lei hij 't op een tafel neer en zei alleen: ‘Ik
zal 't meneer in handen geven. Hij komt om vijf uur hier. Wees gerust.’ Dat ‘wees
gerust’ gaf me dadelik achterdocht. Als ik 't nu nazeg klinkt het doodgewoon; maar
de toon van die man! Nooit zal ik die toon vergeten. 't Was of hij zeggen wilde: ‘We
kennen je schavuit, en als er in dit pak maar één overtuigend bewijs voor je schuld
is te vinden, dan ben je er bij, hoor. Dan word je zo gauw mogelijk ingerekend en
.... afgemaakt.’ Brrr! Ik werd er akelig van en moest een singeltje omlopen, om weer
op mijn verhaal te komen. En toen 't die dag vijf uur sloeg, juist op het oogenblik
dat ik een glaasje courage-water dronk .... ik herinner 't me of 't gisteren gebeurd was
.... toen zei mijn vrouw tegen me: ‘Henri, wat scheelt er aan? Je wordt op eens zo
bleek.’ 't Was waar: ik werd bleek. Bleek en ijskoud. En dat kwam
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doordien me ineens de schellen van de oogen vielen. Ik zag de volle afschuwelikheid
van mijn .... misdaad in. Het spreekt vanzelf, dat terstond de gedachte bij me opkwam
het pakje terug te gaan halen; maar .... daarvoor ontbrak me de moed.
Wat had ik die portier moeten zeggen? En als hij me bij zijn meneer had gebracht
.... als ik het ding geopend op de tafel had zien liggen .... als die man me met een
bulderende stem .... of misschien medelijdend .... of schamper .... of minachtend ....
O, neen! Ik voelde dadelik: dat waag ik niet! Daar stel ik me niet aan bloot! Ik deed
dus maar niets en zei alleen: ‘Marie, ik heb wat maagpijn. Geef me nog een borrel.’
Nu .... die borrel hielp wel; maar van dat moment af heb ik toch rust, noch duur
gekend. Ik kon haast niet meer eten en in 't geheel niet meer denken. 's Nachts sliep
ik geen twee uren achter elkander door en tegen de morgenstond kreeg ik geregeld
de verschrikkelikste nachtmerries. Ik sprak bijna geen woord meer en sloop door
achterstraten als een dief naar mijn mienisterie. Natuurlik begonnen de mensen me
vreemd te vinden; mijn vrouw vroeg me of ik geldzorgen had; mijn moeder zei: is
Marie niet lief meer voor je en mijn sjef op het mienisterie bromde: het schijnt dat
u tegenwoordig uw hoofd niet meer bij uw werk heeft. – Wat kon ik antwoorden?
Ik vond niets en onderwijl voelde ik, dat er om me heen een atmosfeer van
vijandigheid kwam. Toch wist toen nog niemand, dat ik een .... een misdaad had
gepleegd.
Op een goede dag kreeg ik bericht, dat de bom zou barsten. Leid daar nu niet uit
af, dat ik medeplichtigen
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had. Ik laat me over de aard van mijn misdrijf liever niet uit: maar één ding verklaar
ik u op mijn woord van eer; ik alleen ben de schuldige .... niemand heeft me geholpen.
Toen ik die tijding ontvangen had, wist ik niet meer waar ik me zou bergen van
angst. Ik dacht over zelfmoord. Ja, in volle ernst. Ik wou in het water springen en
wie weet, of ik 't niet gedaan zou hebben als er ergens in ons land zuiver water te
vinden was geweest.
Slapen kon ik geen enkele nacht meer; mijn spijsvertering was totaal van streek;
maar drinken deed ik, drinken van de morgen tot de avond. Mijn vrouw en mijn
moeder begrepen er niets van en maakten zich zó ongerust, dat zij een spesialieteit
wilden raadplegen. Gelukkig hebben ze me geloofd, toen ik zei, dat er in Nederland
voor mijn kwaal toch geen spesialieteiten bestaan.
‘Maar wat heb je dan voor kwaal’ vroeg mijn vrouw. Wacht nog een dagje zei ik,
dan zal je 't vernemen. Ze wachtte nog een dag, en toen wist ze – Ja, toen wist zij 't
en zij niet alleen. Toen wist iedereen 't. Mijn moeder, mijn vrienden, mijn vijanden,
mijn kennissen, heel de stad, heel het volk! Het stond in al de kranten. En wat denk
je, dat mijn vrouw, mijn moeder, mijn vrienden, mijn kennissen, heel de stad, heel
het volk deden? Me moed inspreken, me steunen, medelijden met me tonen, me een
beetje bewonderen, al was 't maar om de waaghalzerij van mijn poging. Niets van
dat alles! Ze zwegen. – Ze verpletterden me met hun stilzwijgen en ik liep eenzaam
rond, omgeven door een doodse stilte, met de senzasie, dat ik op een kerkhof was,
vlak bij mijn eigen, vers gedolven graf.
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In die dagen ben ik mijn haren gaan verwen, omdat ik zeker wist, dat ze grijs zouden
worden van angst en verdriet. – En ondertussen werd mijn proces voorbereid, kwam
het ogenblik van mijn veroordeling al nader en nader.
Ik durfde niemand meer onder de ogen komen en meldde me ziek op mijn buro.
Tweemaal per dag dronk ik me een roes in en van de vier en twintig uren bleef ik er
twintig in bed. Geen mens kwam naar me kijken.
Eindelik brak de vreselike dag aan.
't Was juist de avond van ons half abonnement.
Zouden we gaan of niet? – Mijn vrouw stelde de vraag.
Nu ben ik van de leer; houd je zo lang mogelik groot en dus antwoordde ik zo
luchthartig als ik maar kon:
‘Waarom niet, kind? Denk je misschien, dat de mensen me op de schouders zullen
nemen en ronddragen door de zaal?’
Marie vond de aardigheid aller ongepast. Ze had eens moeten weten, dat ik in mijn
binnenste dacht: God weet, of ik in die komedie niet als een lijk in elkaar zink.
Was 't maar gebeurd. Ach, ja, was 't maar gebeurd. Dan wist ik ten minste nu niets
meer af van die ontzettende avond. – Het begon al met de portier. Wat een groet,
toen ik tussen mijn vrouw en mijn moeder binnentrad! 't Was, of hij een begrafenis
voorbij zag gaan! Toen in de gang mensen, die me verdacht aankeken. Ik geloof
zelfs, dat een paar me met de vinger hebben nagewezen. Gelukkig hebben mijn vrouw
en mijn moeder dat niet opgelet.
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De jasseknecht lachte. Ik had die vent wel op zijn gezicht willen slaan. Om me goed
te houden zei ik heel hard – dat iedereen 't horen kon – tot mijn vrouw:
‘Nog al aardig bezet, vin je niet?’
't Was niet waar; er waren geen honderd mensen.
Marie zweeg dan ook maar weer en toen ik haar een oogenblik later toefluisterde:
‘ik zie niet één bekend gezicht’ toen had ze de wreedheid te antwoorden: ‘je vrienden
zijn weggebleven uit diskresie.’
Eindelijk ging het scherm op. Nu .... je begrijpt: van de voorstelling herinner ik
me zo goed als niemendal. Ik kon mijn hoofd er niet bij houden. Ik weet alleen, dat
het me net was, of de akteurs zich schaamden voor mij op te treden en of het kleine
publiek, dat anders toch elk lor toejuicht, vanavond in 't geheel niet klapte .... uit
minachting voor mij. Toen we eindelijk opstonden en heengingen, verbeeldde ik me
dat de vertegenwoordigers van de pers elkander toebromden: we zullen hem wel
klein krijgen; wacht maar, wacht maar.
En ik, die me al zoo bitter klein voelde!
Maar ze hebben toch woord gehouden. Nog kleiner, nog veel kleiner hebben ze
me gemaakt, zó klein, dat ik de straat niet meer over durf steken uit vrees van vertrapt
te worden of uitgelachen en nagewezen als een bespottelike dwerg.
Vroeger dorst ik mijn vrouw nog wel eens de waarheid zeggen; ik waag 't niet
meer. Als mijn moeder spreekt zwijg ik en als ik denk aan mijn ongeboren kinderen,
dan krijg ik een kleur.
En weet je waarmee ze me vooral zó klein hebben
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gemaakt? Met ingezonden stukken! Grote hemel, wat had ik op eens een belangstelling
gewekt .... altijd bij mijn vijanden, want mijn vrienden bleven zwijgen als moffen.
Er kwamen zelfs stukken, waarin ik werd geprezen .... altans in het begin, om dan
naderhand weer des te meer gehavend te worden.
En gekletst en gelogen werd er in die dingen! Mijn vrouw wou, dat ik ze tegensprak,
maar hoe kan een mens nu al de onzin tegenspreken, die hij dageliks te lezen en te
horen krijgt? Gisteren ben ik op een advokaat uit geweest. Je moet toch wat doen
voor de reputasie van je famielie; maar niet één wil me helpen. Zo'n gemene vent
ben ik nu geworden! Ja mijn vrouw heeft gelijk. We moeten het land uit. Ik moet
mijn verdere levensdagen gaan slijten ergens, waar niemand me kent en waar nooit
een Nederlander zich vertoont. O, ik weet wel: ik zal er het heimwee krijgen.
Eens zal ik tot Marie zeggen:
‘Kindlief, ik zou toch zo graag mijn land eens weerzien, dat land, waarop ik had
willen leven, waarvan ik een sieraad had willen zijn. En ik wou ook zó graag begraven
liggen op het kerkhof van Utrecht, waar ik eens gedroomd had dat een monumentale
graftombe voor me zou worden opgericht .... Maar dan zal zij antwoorden:
‘Jij die je fatsoenlike naam hebt bezoedeld, jij, die ons geluk moedwillig met
voeten hebt getreden, jij, die je deftige famielie hebt onteerd, jij, die je oude moeder
aan de rand van het graf hebt gebracht, jij blijft hier! Jij zult hier in een vergeten
hoek van het kerkhof worden weggestopt onder het zand en weet je waarom?
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Omdat jij een van de grootste misdaden bedreven hebt, die een mensch in Nederland
bedrijven kan, omdat jij gevaarliker bent voor ons land dan een Ravachol, een Caserio,
omdat jij (naar de deur toegaande) een toneelstuk hebt geschreven.
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De Vrouw van den Tandmeester.
Monoloog voor een heer.
Door Willem Schürmann.
Hij komt op, met een doek om 't gezicht.
Ik ben treurig .... heel treurig, .... zoo in – diep treurig gestemd, dat ik de diepte
van m'n eigen treurigheid niet begrijpen kan.
Waarom ik treurig ben?.... Ik zal 't u zeggen.
U denkt die man is .... (hij wijst naar 't hoofd) .... of dol van de kiespijn .... lijdt
misschien aan ‘névralgie.’ – (neuralgie)
De doktoren in de zaal, voelen misschien lust even hier te komen om m'n pols te
voelen; .... willen mij de tong laten uitsteken, en dat voor het aangezicht van u allen
.... Ja, dokters, zijn van die snuiters, .... gevoellooze, koude, berekenende naturen,
die een mensch zouden willen martelen, .... treiteren, mishandelen .... en dat alleen,
omdat je vindt dat hun vrouw een liever gezichtje heeft, dan die van een ander ....
O!.... zegt u niet neen!.... Dokters, zegt niet neen! – Ik
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weet zeker! – – Ik ben het slachtoffer, .... ik ben het individu, waarmee de proef is
genomen!....
Ik heb geconstateerd dat teleurgestelde liefde .... en de jaloerschheid, leiden kan
tot het trekken van kiezen .... dat de zenuw, in de hand van den echtgenoot,
demoraliseerend werken kan op de zenuw in de kies van den minnaar!.... Een
moeilijke stelling, die ik gemakkelijk verdedigen kan .... ik heb er wel andere
verdedigd!....
U kent me niet?.... Ik ben professor .... O, u weet het?.... U herkent me, ondanks
mijn opgelapt voorkomen .... U heeft de debatten gehoord, .... mijn brochure gelezen
over de bevochtiging van de Sahara, in verband met den invloed van koud water, op
de door alcohol gedemoraliseerde hersenen der kinderen van den Eskimo. – – Au!....
O, spreek me niet van koud water, .... spreek me niet van hersenen .... want hersenen
zijn belichaamde gedachten .... en denken moet ik niet .... wil ik niet .... mag ik niet!
Ik zal 't u dan ook maar zeggen, .... ik heb kiespijn .... of liever .... ik heb geen
kiespijn .... ik heb pijn op de plaatsen waar wijlen m'n kiezen gezeten hebben.
Nu zult u zeggen, dat 't zoo erg niet is; – dàt, als ik een kies heb laten trekken, de
pijn daarvan een noodzakelijk gevolg is; – daar heeft u gelijk in, .... ten minste, u
zoudt gelijk hebben, wanneer u dit beweerde; maar ik had geen kiespijn en dus geen
redenen me te laten martelen, door één voor één mij plus minus even zooveel witte,
solide knaag-instrumenten uit het hoofd te laten rukken..... Maar wie is dan zoo
idioot, zich onder de behandeling van een tandmeester te stel
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len, zonder pijn te hebben? Wie gaat nu goedsmoeds ....? Maar begrijpt u dan niet
dat het niet goedsmoeds was?.... Dat ik het slachtoffer ben van een al te ligt
ontvlambaar hart, de speelbal van de Caprices eener mooie, verrukkelijke vrouw, en
dat sedert van middag 2 uur ik een lotgenoot ben van Simson en andere heeren, die
al te vlug vertrouwen stelden in het hart van een vrouw?.... Zij roofden Simsons
haren, mij heeft men de tanden ontstolen! – De wereld-historie zal de namen van ons
beiden vermelden! – In groote letters zullen ze vermeld staan, in de annalen der
martelaars. – Of is het geen marteling? – Verbeeldt u, dat twee uur geleden, ik bij
het lachen, twee rijen witte parelen liet schitteren terwijl ik nu me zelve moet schamen
den mond te openen..... Waar Simson riep: ‘Men heeft mij de kracht ontstolen,’ zeg
ik: ‘Wie geeft mij de tanden weer?’
Maar u wordt niet veel wijzer door al deze gevleugelde woorden, en wilt weten
hoe het kwam dat ik .... Nu, luister .... Ik ben professor .... getrouwd .... niet zoo heel
jong, zoo hekkespringerig, ook niet zoo bar oud. – Andere professoren op mijn
leeftijd, verliezen hun scherpen blik, en lust voor het schoone. – Ik niet! – getuige
mijn brochure over de versiering van de Middellandsche Zee. – Ik heb drie dochters,
drie engelen van liefheid, goedheid, en braafheid, waarvan de jongste, de baby, 31
jaar is; – alle drie ongetrouwd, heel mooie kindertjes, net papa, ten minste, pa van
vóór 2 uur; – niet de oude vader met het klein kinderen gezicht met ingevallen mond,
die er uitziet als in den tijd toen hij aan de zuigflesch lurkte.
M'n vrouw is .... u begrijpt me .... enfin, ze is ....
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Het goeie mensch is een heel goed mensch, maar een beetje jaloersch, .... een beetje
erg jaloersch, .... en denkt dat ik .... gedachten zijn tolvrij .... en wàt ze denkt is niet
zoo mooi, dat het u kan interesseeren. – Zij heeft mij altijd mijn reputatie van
schoonheidskenner als een schande aangerekend, .... en zou liever willen dat ik zin
had in antiquiteiten .... dan zou ik meer thuis blijven, zegt ze .... Welnu, van middag
liep ik op straat. Ik kwam van huis, na één voor één mijn kleintjes een kus te hebben
gegeven, en ging naar college .... eensklaps zie ik een dametje, een juffie .... nee
maar, charmant, met het liefste, mooiste, reinste gezichtje, dat u je voor kunt stellen!....
Ik in mijn kwaliteit als schoonheidsontdekker dank zij mijn geoefend oog, bemerk
in een seconde, dat zij een klassiek grieksch profiel heeft en wil haar dus e n f a c e
zien! Ik haast me .... loop een eindje met haar mee .... doe eenige vragen, om te weten,
van welken landaard ze is .... wij geraken in een diep gesprek gewikkeld .... ik vraag
haar, zij vraagt mij .... wij antwoorden elkaar, en, vóór we 't weten, of liever, vóór
dat ik het wist, sta ik in een salon, in een huis, waar de dame scheen te wonen!.... Zij
neemt plaats op een rosekleurige sofa; – ik op een tabouretje er naast!.... Wij spreken
over koetjes en kalfjes, het gesprek komt van zelf op de aesthetica, ik geef
uitleggingen, beweer, bemerk dat de sirene er goed mee op de hoogte is, en na een
prachtig betoog van haar, val ik op de knieën en zeg: .... ‘Mejuffrouw, ik vereer u
.... uw kennis van .... enz.... enz.... is merkwaardig’ .... O! als alle vrouwen waren
zooals u’ .... zij zegt: ‘ah!’ .... ik grijp haar hand, breng
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die aan de lippen .... en in vervoering, let wel, aesthetische vervoering, vol
bewondering, begrijp me goed, ‘vakbewondering’ .... (u zoudt kunnen denken, dat
ik mijn plicht, mijn bloedjes van kinderen vergat) zeg ik.... als alle vrouwen eens
waren, zooals u, wisten wat u weet .... dan .... o, de onwetendheid van vrouwen waar
het aesthetica betreft, doet me pijn .... en zoo op mijn knieën liggend, herhaal ik die
woorden, toen eensklaps de deur opengaat en een man verschijnt, met oogen,
schitterend van toorn. – Zij, zonder haar kalmte te verliezen, fluistert: ‘Mijn man!’
.... Zeg dat je kiespijn hebt!.... Hij, woedend: Meneer!.... Hij en zij: ‘Welke kies is
het?’ .... en voor dat ik goed weet, wat er gebeurt, staat de man voor mij, grijpt met
de eene hand mijn haar, met de andere mijn kin, kijkt me in den mond en zegt: ‘Ik
zie het!.... Vijf tanden en vijf kiezen! Het is een geval van acute dit en dat, met een
combinatie van chronische zus en zoo, dat in verband met .... enfin .... een groote
collectie mooie woorden ten beste gevende, loopt hij naar een kast en komt terug
met een tang .... Een kiezentrekkerstang!!!!
Heeft u ooit op een tandmeestersstoel gezeten .... ooit bevende naar de mouw van
den operateur gegluurd waar het nikkelen marteltuig verborgen moet zijn?.... Ja?....
Dan begrijpt u, wat ik doorleefde .... Ik ben een moedige kerel, maar ik huiverde, en
opstaande, zeg ik: ‘Meneer, het is een vergissing .... ik .... heb geen .... kiespijn, maar
hij laat me niet uitspreken en haalt een pistool voor den dag .... Ik voel de loop van
het moordtuig op mijn klam voorhoofd, en hoor de man sissen: ‘Wat wou je zeggen,
dat je dan hier kwam
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doen?.... Waarom lag je aan de voeten van m'n vrouw?.... Spreek!.... Nooit nog heeft
iemand, die geen kiespijn had aan haar voeten gelegen, behalve ik!.... Hond!.... ja
dat zei hij .... Hond!.... Kies .... de tang of de kogel .... Heb je kiespijn? Gauw! Vooruit!
Nog eens: ik ben een moedige kerel .... maar wat zou u doen in zoo'n geval?.... Ik
zei, dat ik kiespijn had .... Hij glimlacht, draait zijn snor op en zegt: Dat wist ik wel!
Ik ben vakman, ik zag het direct, vijf jaar lang heb ik gestudeerd .... aan de Pensylvania
academy of dentistry .... in Texas heb ik het trekken met lasso's geleerd van dokter
Billy .... in mijn atelier liggen zeven millioen, zes maal honderdduizend, vijf honderd
en drie en dertig kiezen, waarbij sommige van elf centimeters in doorsnee. Zeventien
kiezen trek ik in 113/5 seconde .... Een wereldrecord meneer!!!! Ga zitten en ik zal u
even laten zien, hoeveel ik er in een minimum van tijd kan uithalen!.... en ik .... ik
moest gaan zitten!.... Zij, de aesthetische, de mooie, lachte .... ja ze lachte .... wreed
noodlot .... en hij .... o geesten van alle martelaren, sta me bij, hij duwde me de tang
in mijn mond en trok een kies .... zonder gas of ether te gebruiken. Het monster! Ik,
denkend, dat ik klaar ben, sta op, maar hij duwt me terug in den stoel, zeggende:
‘Blijf zitten, je bent nog lang niet klaar!’ .... Ik protesteer .... weer een beweging met
het revolver .... deze tand moet er ook uit, zegt hij!.... en hij trekt er een, en nog een
.... en nog een en zoo gaat hij door, totdat er niets meer te trekken is!.... En toen hij
eindelijk met al dat vloeken èn rukken èn martelen klaar was, gaf zijn vrouw mij een
quitantie van, laat eens kijken ....
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(hij haalt een quitantie uit den zak) van vier en veertig gulden voor de behandeling
.... en ik betaalde .... natuurlijk .... je wilt toch eerlijk man blijven, vooral als de loop
van een revolver op je gericht is!.... En toen ik betaald had, zei ze: – O vrouw! uw
naam is bedrog – daar zegt ze: ‘Voelt u je nu iets beter?’ .... O, die vrouwen!.... En
het ergste is dat ik het aan niemand vertellen kan, dat ik mijn prestige verloren heb
en mijn vrouw plezier zal hebben omdat ik nu ook een gebit moet dragen!.... Ik kan
haar nu niets meer verwijten!.... O, valschheid, laagheid, gemeenheid en alle andere
heidenen bij mekaar, u roep ik op tot wrake .... en u heeren geef ik de raad .... bemoei
je nooit met de vrouw van een tandmeester!
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Een Chiffonnière.
Door W. van Walterop.
Hoe kunnen kleinigheden in een huishouden de twistappel worden van een dagelijksch
ongenoegen, en als tot een corsikaansche veete overgaan, en wanneer zij op het tapijt
eens mochten komen, de bron van huiselijk geluk verwoesten.
Wie kent niet de aangrijpende kleinigheid in de woorden van een huisknecht, die
zuchtende de tafel heeft gedekt, en bij de laatste lepel of vork zegt: ‘Goddank, de
tafel is gedekt!’
En vol zelfvertrouwen tot de binnenkomende dienstbode zegt: ‘Kom Marie! zeg
jij nu ook eens: Goddank, de tafel is gedekt!’
Zij verbluft over die eigenzinnigheid weigert bepaald, bidden noch smeeken van
den tafeldekker helpt niet, zoodat deze kleinigheid voor beiden in een hevig dispuut
overgaat, waarbij eindelijk Mijnheer en Mevrouw te pas komen.
De onschuldige juiste redenen hernemende zegt mijnheer
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later op zijn beurt tot zijne vrouw: ‘Welnu zegt gij nu ook eens: Goddank, de tafel
is gedekt! Mevrouw weigert halsstarrig, en nu volgt dezelfde twist en huiselijk
ongenoegen, dat, om kort te gaan zich voortplant op dochter en schoonzoon en
vervolgens de rondte doet door de geheele familie, totdat eindelijk de beloften voor
een fraai cadeau de oude Mevrouw doet bezwijken, doch nog altijd tegen haren zin.
En zoodoende komt de geheele familie met cadeaux van de zijde des mans weer
tot rust. Het geldt hier echter eene meer burgerlijke kwestie. Een eenvoudige
chiffonnière slechts.
Wij verplaatsen ons in een jong huishouden waar de eerste verjaardag van een
huwelijk wordt gevierd.
Ik stel u voor den man, een werkzaam, oppassend werkman in eene fabriek, de
vrouw eene zuinige en ordentelijke huisvrouw.
's Morgens van dien feestdag zeide de man tot zijne vrouw die hij eens wilde
verrassen:
‘Liefste Anna! Je hebt reeds dikwijls over een chiffonnière gesproken en mij
gezegd dat jij de gelukkigste vrouw op de wereld zoude zijn, als je er een hadt!
Welnu, het geld is er! en morgen kan je er een gaan koopen.’
De vrouw vliegt den man om de hals, en pakt en kust hem, (geen wonder) recht
hartelijk!
De man nadat hij zich uit die omarming heeft losgeworsteld zegt nu: ‘Ja vrouw ik
heb er ook menig pruimpje en pijpje voor moeten missen, maar ik ben toch blijde
dat ik er gekomen ben met mijne spaarpenningen.’
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‘Je bent een beste man!’
‘Maar Annalief, zeg mij nu eens waar zullen wij haar zetten?’
‘Ja zeg dat wel man!’
‘Och daarover behoeven wij niet lang te praten,’ antwoordde de man.
‘Mij dunkt zij zal het beste staan over de schoorsteen,’ zeide de vrouw.
‘En ik had gedacht dat zij het best zoude staan tusschen de beide vensters, vindt
je niet vrouw?’
‘Hoe kom je daaraan, dan zouden wij altijd valsch licht hebben, neen, dat is onzin!’
‘Ik voor mij,’ zeide de man, ‘vind het bespottelijk om ze tegenover den schoorsteen
te zetten!’
‘En ik vind het van jou bespottelijk ze tusschen die twee vensters te willen plaatsen,
hoe is het mogelijk!’
‘Kom, je hebt volstrekt geen smaak, ik weet niet wat voor een mensch je eigentlijk
bent?’
‘Geen mensch zooals jij, die een chiffonnière tusschen het licht wil plaatsen. Jij
man van smaak, je moest je liever met je ijzerplaten bemoeien, dan over smaak van
meubelen te willen spreken.’
‘En madam! waar hebt jij die hooggeëerde smaak vandaan gehaald, zeker bij je
moeder aan de waschtobbe!’
‘Scheld niet op mijne moeder hoor!’
‘Nou wat zou dat dan? Zij immers waschvrouw en jij waschmeid?’
‘Kerel! maak me niet driftig!’
‘Nu daar ben ik nog al bang voor, vrouw zonder smaak!’
‘Man zonder idée!’
‘Dat zou wat!’
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‘Met dat al laat mijne moeder er buiten hoor, of ik zal haar eens hier laten komen,
en dan zal jij eens zien wat eene eerlijke waschvrouw is.’
‘Nu, ik ben voor jelui allebei niet bang, al ben jij ook nog zoo'n kat!’
‘Nu scheldt je weêr mijne moeder voor een kat uit, pas op dat ik je niet laat voelen
wat katten zijn!’
‘Je denkt warempel dat ik bang voor je ben?’
‘Daar, daar! daar hebt je tenminste wat van een kat!’ En de daad bij het woord
voegende geeft zij hem een klap op het oog.
‘Serpent! daar je bent!’ er valt weêr een klap, en nu volgen er meer, de geheele
kamer is een strijd tusschen twee personen, waarbij de lamp van de tafel, en het
theeservies, dat netjes op een servet staat op de latafel, wordt gebruikt als projectiel,
en stuk voor stuk na elkander wordt afgevuurd.
Den volgenden dag sprak men geen woord met elkander, en met dat al, er kwam
geen Chiffonnière.
Den derden dag, zagen beiden elkander somber aan, zij die tot nog toe geen woord
met elkander gehad hadden, schaamden zich tegenover zichzelf, en als zij een blik
over wederzijdsch toegetakelde aangezichten lieten gaan, scheen hun geluk vervlogen.
Zij weenden! en tranen vloeiden als stroomen over hunne wangen.
Dan de tijd, die alle wonden heelt, heelden ook spoedig de krabben op het
aangezicht der man, en ook het door een doek geblindeerde oog der vrouw.
Maar de Chiffonnière, de onruststookster van hun huiselijk geluk kwam niet.
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Een paar jaar later zaten de beide echtgenooten op denzelfden dag bij den haard, en
spraken vroolijk over het verleden, en zagen, omringd van een paar kinderen, lachend
de toekomst tegemoet.
‘Zeg vrouw! herinner je je nog wel een paar jaar geleden?’ zeide de man
beschroomd.
‘Neen, wat dan man?’
‘Weet je nog wel, die Chif .... Chif ... fonnière!’
‘O ja, die Chiffonnière,’ antwoordde de vrouw, terwijl een hoog rood haar gelaat
overtoog, het was haar of er een pijl op haar werd afgeschoten.
‘Wat waren wij toch kinderachtig destijds om ons daarover zóó boos te maken!’
‘Ja, dat is wel zoo, maar je moet toch bekennen man, dat jij toch ook een dwaas,
ja een heel dwaas idée hadt.’
‘Het spijt mij wel vrouw, dat jij juist zoo zonderling er over dacht, en ik denk nog
altijd aan dat dwaze idée van jou, om een Chiffonnière vlak tegenover een schoorsteen
te willen plaatsen.’
‘Ja maar, je zult moeten bekennen man, dat jou idée volstrekt niet uitkwam.’
‘Wil je wel gelooven dat het mij nog spijt als ik er aan denk, maar ik herinner mij
nog, dat jij ook dat dwaze idée volhieldt van haar juist tegenover den schoorsteen te
willen plaatsen, terwijl zij zoo goed tusschen de beide vensters zou hebben gestaan.’
‘O, neen, in de verste verte niet, en ook wat dat betreft manlief, wil ik dat je
bekennen zult, dat je ongelijk hadt, een Chiffonnière wordt nooit zóó geplaatst dat
die een valsche weerschijn geeft, alleen de mannen, en de mannen alleen kunnen
zulke dwaze ideeën bezitten, wij
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vrouwen zijn in dit opzicht ook veel verstandiger, en de mannen die niet wijzer zijn
moeten het aan ons vrouwen overlaten!’
‘Maar vrouw, je zult mij toch niet voor een nonsens aanzien, daarvoor ben ik te
oud geworden, iemand die geen smaak of idée heeft om een meubelstuk te plaatsen,
kan ook geen machine van 1000 paardenkracht plaatsen, en dat kan ik, neen vrouw,
dat wordt nu al te gek.’
‘En ik zeg dat je er niets van weet man zonder verstand!’
‘Wat, ik zonder verstand, ik, een man die de patroon een stoommachine van 1000
paardenkracht laat stellen, vindt jij dat een nonsens?’
‘Ach jij met je 1000 of meer paardenkrachten bent niet in staat eene eenvoudige
Chiffonnière te plaatsen.’
‘Ik een nonsens, neen vrouw daar moet je alleen maar een waschmeid voor zijn
geweest!’
‘Begin je alweer?’
‘En wie begint er dan?’
‘Wel jij om weer op mijne moeder te schelden. Vent als ze eens hier was!’
‘Nou, wat zou dat dan?’
‘Dan kreeg je zeker een blauw oog, zoo goed als van mij voor twee jaren!’
‘Als ik daaraan denk!’
‘'t Is jammer maar dat de blauwe oogen geen twee jaar duren.’
‘Maar nu zou je mij dat niet meer lappen, olie en loogmeid!’
‘Klap! daar had de man een klap op zijn oog, en een kolossale ook, hij eerst gebluft,
wreef even zijn
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katarakt weg, en een luide kles was het antwoord op die vraag, en toen ging het
zonder spreken over en weer, op het laatst kwam de kachel, dat onschuldige voorwerp
aan de beurt, en eindelijk de tafel met al de rataplam omver.
Burengerucht! de buren kwamen er bij, bijgeval als parlementairen tusschen de
twee oorlogvoerende partijen, een ieder koos zijn partij, de man had echter de sterkste
partij op zich geladen. Toen kwamen er meer vrouwen, en altijd vrouwen, buren van
ginter en verre, de slotsom was dat door het comité de man in het ongelijk werd
gesteld, en, vooral een man die zijne vrouw een klap had gegeven, en dat zegt zoo
iets van een vrouwenbeul! zoo liet zich tenminste ééne der bondgenooten uit. Daar
kwam Barend! die op dezelfde fabriek werkte, zijn kameraad als hulptroep
interrigneeren, maar de kans stond niet gelijk, en het beste wat hij doen kon was zijn
kameraad onder den arm te nemen en de deur bijna uit te dragen, waarbij enkelen
hem nog toevoegden:
‘Ga maar, wijvenbeul! ga maar!’
Het laat zich nu wel denken dat de Chiffonnière nu in 't geheel niet kwam.
Achttien jaren lang valt sedert dien tijd op den dag van hun huwelijk nog wel eens
het gesprek op de Chiffonnière, en al hare wederwaardigheden. Maar, daar twee
meisjes die reeds ontwikkeld zijn, ernstige tooneelen voorkomen, en zich bij twist
daarin mengen, dan kiezen zij toch moeders zijde. Toch zelfs plant die opinie zich
in de familie voort bij een lateren trouwdag der meisjes, die daarom dan ook maar
nooit mogen verlangen naar een Chiffonnière.
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Een Sterfbed.
Naar het Fransch, (La dernière visite),
Van Hugues La Roux,
Door Willy.
.... Zaal St. André .... bed 47 .... derde gang .... linker trap.
De voerman was onthutst over deze talrijke aanwijzingen, maar hij dorst den
portier van het hospitaal toch niet te verzoeken dat alles nog eens te herhalen.
Het groote registerboek, de uniform, en de groote drom Zondag's menschen, die
heden hun zieken kwamen bezoeken, maakten hem beschroomd.
.... Hij ging dus de galerij door, wandelde den tuin in, liep voor zich uit, altijd recht
door.
Het was een heerlijken Zondag, vol zonneschijn, die het oude, sombere gebouw
in gouden glans omhulde.
Vroolijk groenden de grasperken van het groote voorplein, en in stilte botten de
jonge twijgen uit.
De heldere waterstraal van de fontein viel zacht plassend in het bassin en zong
murmelend haar lied.
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Heel in de verte zag men het komen en gaan der verpleegsters met hun witte
boezelaars, en der ziekezusters in hun eenvoudig blauw grijze kleed met de groote
fladderende witte mutsen.
Beambten, met zwarte fluweelen calotjes en groote brillen op hoofd en neus, zaten
aan het geopende raam en rookten een pijp.
Vroolijk riepen zij een voorbijgaand dienstmeisje iets toe. Zij moest er om lachen
en liet haar fraaie witte tandjes zien.
Haar opgewekt humeur gaf den voerman moed, haar te vragen: ‘De zaal St. André?’
Het meisje liep een eindje meê en wijsde hem den weg.
‘Kijk, daar, de voorlaatste trap.’
Hij gaat verder, met zware, dreunende stappen, de kiezelsteentjes diep intrappende
in den mullen zandgrond.
Het was niet alleen afmatting, maar ook het gevolg van het misbruik maken van
sterken drank, die zijn gang zoo loodzwaar deed worden.
Sedert een jaar dat zijn vrouw dood, en hij alleen gebleven was, met Charlot, een
jongen van 12 jaar, was het gedaan geweest met zijn huiselijkheid.
Bleef Charlot te lang met z'n vrindjes spelen, dan vond hij geen middagmaal gereed
wanneer hij thuiskwam. Het bed bleef doorgaans onopgemaakt liggen.
Steeds was het treurig in het verlaten huis .... de groote somberheid van huizen,
waar geen liefhebbend wezen meer aanwezig is om je op te wachten.
Toen had hij den weg naar de herberg leeren kennen. Uren aaneen stond hij aan
de toonbank, en menigmaal toog hij smoordronken, midden in den nacht huiswaarts
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en zakte dan inéén op het bed, waar Charlot reeds lang lag te slapen.
Het was ook in de herberg dat men hem 's middags, uit naam van den commissaris
van politie, kwam halen. Hij stond daar juist met een glas in de hand, reeds
halfdronken.
Een slagerskar had zijn jongen omvergeworpen, die in 't midden van de straat met
een paar vrindjes aan 't knikkeren was.
De wielen waren 't kind over 't lichaam gegaan zwaar en snijdend ....
Dit gebeurde juist een week geleden. Het ongeluk had plaats op een Maandag, de
dag dat de werkman, evenals hier, ‘Maandag houdt’, en het was nu de eerste maal
dat de vader het kind mocht bezoeken.
Boven gekomen bleef hij plotseling staan voor de glazen deur der ziekenzaal, als
het ware bedremmeld door al die witheid van lakens en bedgordijnen, die door het
helle zonlicht beschenen, een verblindende aanschijn gaven aan de helder met was
geboende zaal.
Daar hij zoo stil bleef staan, kwam een liefdezuster naar hem toe. – Van achter de
ruit had zij zijn angstig gelaat bemerkt.
‘Komt ge een zieke bezoeken?’
In de hand hield hij zijn slappe hoed, vol deuken en even verschoten als zijn
boeseroen. Zijn ongeschoren kin beefde.
‘Ja,’ stamelde hij, ‘ik kom voor No. 47.’
De zuster draaide zich om en wees hem het laatste bedje in de rij.
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‘Zeven en veertig? dat is immers het kind dat onder een wagen verpletterd is
geworden, niet?’
Vragend keek zij den man aan en vervolgde:
‘Is 't uw kind?.... Hij is er slecht aan toe.’
En daar de man niet antwoordde en slechts smartelijk het hoofd schudde, zeide
zij:
‘U zult hem erg “suf” vinden, de dokter gaf hem inspuitingen van morphine, om
de pijn te stillen ... de arme jongen leed zoo ontzettend!’ ....
De vader verroerde zich steeds niet.
Na een poosje herneemt de zuster:
‘Is zijn moeder niet meegekomen?’
En de man antwoordde zacht:
‘Die is dood.’
‘Ga nu bij hem, maar spreek niet te veel,’ besluit de zuster, en zachter nog voegde
zij er aan toe:
‘En zeg hem vaarwel.’
Hij trad de zaal in, met kleine zachte stappen, angstig dat de vloer soms zou kraken
onder zijn zwaren kaplaarzen ....
Onbewegelijk lag Charlot met het hoofdje in de kussens met zijn gezichtje naar
den ingang der ziekenzaal gekeerd en wezenloos bleven ook zijne gelaatstrekken en
oogleden, toen hij zijn vader in de verte ontwaarde.
Na dagen van ontzettend lijden lag het kind nu kalm onder den zachten dwang der
morphine ....
De vader trad nader en keek hem aan.
Wat was het ventje bleek, bijna zoo wit als het linnen van zijn bedje en wat was
zijn gezichtje vermagerd en zijn oogen wat staarden zij akelig onbewegelijk in de
ruimte ....
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Beschroomd lei hij zijn grooten hand op den ijzeren rand van het ledekant en vroeg,
klankeloos, terwijl hij zich vooroverbukte:
‘Nou hoe gaat het ....?’
En toen Charlot geen antwoord gaf, zocht zijn hand lang in den zak van zijn
fluweelen broek, en bracht 2 sinaasappelen te voorschijn, in geel vloeipapier
gewikkeld.
‘Hier is wat voor den dorst ....’
En hij lei ze op de nachttafel naast het bed.
De lippen van het kind stamelde bijna onhoorbaar:
‘Dank u.’
Maar het stak zijn handjes niet uit naar de gouden vruchten.
Aan het voeteneinde stond een stoel. De vader ging zitten. – Zijn beenen met de
groote kaplaarzen, bespat met moddervlekjes, trok hij beschaamd onder den stoel
.... Zijn hoed lag op den grond ....
En onmiddellijk zweefden zijn gedachten weg .... Een gevoel van onuitsprekelijk
wee kwam over hem, doorstroomde hem geheel en verduisterde zijn oogen.
Een lange pijnlijke zucht, zich oplossende in een snik, ontwrong zich aan zijn
borst.
Zóó was 't ook de eerste keer geweest .... toen zijn vrouw stierf. Zóó had hij haar
ook gezien, uitgestrekt op een bed, met dezelfde oogen, dezelfde bleeke kleur ....
Hij had haar niet weer gezien dan om haar te herkennen .... dood .... voordat zij
gekist zou worden.
De dag na de begrafenis was hij tot zijn paarden teruggekeerd .... een rouwstrikje
aan de pet ....
Het drukke werk gaf hem afleiding, het naloopen van zijn paarden, dat geschreeuw,
hue!.... dier!.... deed
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hem overdag het gemis der ontslapen vrouw niet te veel gevoelen .... Maar 's avonds
....
Nauwelijks had hij den voet in huis gezet of een woest verdriet greep hem aan ....
En nu?.... Zou Charlot er ook al niet meer zijn, om hem de deur te openen .... geen
thuis meer .... niets!.... niets!.... geen enkele reden meer om huiswaarts te keeren.
En bij 't sterfbed van het kind begreep hij plotseling dat ook nu alles voor hem
gedaan was .... dat zijn jongen door zijn heengaan alles met zich mede nam wat nog
goed in hem was achtergebleven.
Tot nu toe was het zijn kind geweest, die hem weerhouden had een liederlijk sujet,
een walg voor de maatschappij te worden ....
En rondom de andere bedden stonden de bezoekers en spraken over herstelling en
beter worden ....
De vader liet het hoofd zinken en bleef sprakeloos zitten tot de surveillant hem op
de schouders tikte.
‘'t Is vijf uur, de tijd voor het bezoek is om.’
Zonder morren stond hij op, en vroeg zacht, opdat het kind 't niet zou hooren.
‘Mag ik morgen weer komen?’
De surveillant haalde de schouders op en zei: ‘vraag 't maar aan de zuster.’
De voerman ging naar de liefdezuster, krampachtig de rand van zijn hoed
omknellend.
‘O, neen, daar viel niet aan te denken, – dat was doodeenvoudig onmogelijk ....
het reglement verbood 't.’
Hij drong er niet verder op aan, maar ging weer naar
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't bed van zijn zieke terug, en zich voorover bukkende omhelsde hij 't kind.
‘Tot ziens mijn jongen!.... Hij keek hem nog lang aan, hoopte zijn blik op te vangen
.... voor het laatst in die oogen te kunnen staren, die hij niet meer geopend zou
weerzien ....
Maar de blik van Charlot bleef dwalend en volgde zelfs de door smart gebroken
vader niet, die daar met gebogen rug heenging, gehoorzamend, zonder te durven
omzien.
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Om een nieuwe pomp.
Door M. J. Brusse.
(Komt droefgeestig op).
‘Ik ben een gebroken man .... me vrouw heeft al een week lang geen spreek tegen
me gesproken .... wat op zichzelf wel rustig zou zijn, als ik nu juist, na het vervliegen
van mijn blauwste illusies, geen behoefte had aan troost ....
‘Ik heb de gouden poorten van een roemvolle toekomst voor me open zien staan,
en pal voor me neus heeft 't noodlot ze dichtgesmakt .... 't Zit me tot hier .... (wijst
op z'n keel) en dan geen woord te kunnen zeggen om je arme hart lucht te geven ....
En toch moet 't er uit .... 'k zou er in stikken .... 't Is hier misschien wel een beetje
een wonderlijke plaats voor confidenties. Maar wat doet een man, als zijn vrouw 'r
mond en 'r ooren voor hem stijf toehoudt? Wat doet zoo'n man? Die flapt er toch uit
wat 'm kwelt, al is 't dan maar voor een heel publiek.
‘O, 't is een lange geschiedenis. Ik wil mezelf nou kwellen door me moment voor
moment te herinneren;
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't moet er heelemaal uit, geen woord mag er blijven zitten in mijn opgekropt gemoed.
En ik zal me dwingen tot kalmte.
(Spreekt op weemoedigen toon, nu en dan bij de malste momenten uitbarstend in
hevige woede).
Eindelijk kwam dan 't rijtuig, 'n echte équipage. Heintje natuurlijk dadelijk d'r
vuilen neus tegen 't ruit opgedrukt.
‘Kom daar nou van daan, kind – zeg ik. – ‘en och toe, gluren jullie nou niet allemaal
zoo burgermans achter de gordijnen.’
Toen Heintje d'r van door ....
‘Hier Heintje’ – schreeuw ik – ‘jij niet naar de deur, laat de meid opendoen zooals
't in den stand van je vader betaamt.’ ....
En ik hoor Bet de meid aanklotsen .... op d'r klompen .... Ik de kamer uit, die
kafferin tegengehouden: ‘doe je pantoffels aan,’ beveel ik waardig – ‘en een schoon
schort voor, en hou om Godswil de honden dan toch vast, anders schrikken de
paarden.’ ...
En daar zag ik meteen twee vuile luiers te drogen hangen over de vensterbank in
't salon .... 'k Schaamde me voor den koetsier. En die akelige draak van me Heintje
stond 'r tong uit te steken tegen den palfrenier.
Wat zeit me dat kind toen ik weer binnenkwam? (doet haar na met den vinger in
zijn neus) ‘Pa,’ – zeit ze – d'r zijn allemaal kippes uitgeteekend op 't portier .... Hè,
hoe prachtig!’
‘Hou toch op, Heintje,’ – zeg ik – ‘dat is 't hertogelijke wapen; weet je dan nòg
niet dat je vader gaat dineeren bij een hertogin? Dat zijn adelaars Heintje.’
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En doordat me nek zwol van kwaadaardigheid over zooveel naïviteit bij me eigen
dochter, daar sprong me het knoopje van me hooge boord los .... toen kon ik al dat
stijve goed weer los doen: boord, das en me handschoenen weer afstroopen ....
Een lust, zoo voornaam als die koetsier z'n zweep hield; hè, en wat kijken zulke
paarden trotsch!
‘Ja,’ zeg ik, even aangedaan van geestdrift, tegen me vrouw, – ‘die rossen zullen
mij nou de groote wereld intrekken. – Dichterlijk idee, hè?....’
Me vrouw smoorde me bijna, zoo trok ze aan 't overhemd, en ik was doodsbang
dat ze 't knoopsgat zou uitscheuren.
Heintje moest in dien tijd de pluisjes van me splinternieuwe broek halen, want ik
kon me met dat planken overhemd heelemaal niet bukken.
En zenuwachtig dat ik was. ‘Ik wil je dan wèl zeggen’ – zeg ik transpireerend
tegen me vrouw – ‘ik wil je wel zeggen, dat ik wou dat ik al met fatsoen binnen was.
God bewaar me, zoo je intree te moeten maken in een ridderzaal....’
Ik stelde me de hertogin duidelijk voor; 't moest een slanke, statige vrouw zijn in
een geserreerd rouwkleed. Heel blank natuurlijk, met lange witte handen, fonkelend
van diamanten. Ze zou even voornaam buigen, als ze langzaam van haar zetel verrezen
was, en mij dan de hand toesteken.
‘Ja’ – zei me vrouw nog – ‘en dan dien je zeker wel te knielen, hè, vent; – ik hoop
nou maar niet, dat je zoo'n mooie hand zal moeten kussen ....’ En even beschaamd
keek ze naar haar eigen afgestompte zwarte nagels ....
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‘Groote God’ – schreeuwde ik – ‘mensch, je scheurt 't boordeknoopje door me vel
heen’ ....
En die lieve Heintje had intusschen me nieuwen zijden hoed te pakken, en maakte
er allemaal pluimpjes in met haar vette vingertjes. Toen moest dat ding weer naar
Bet, de meid, om 'm op te strijken met warme doeken .... En, ‘Bet’ – zeg ik – hou 'm
dan voorzichtig even boven de gasvlam, dan zet zoo'n doos wat uit. Want hij was
me eigenlijk wat te klein; bij 't loopen stond ie me te tollen op me hoofd ....
‘Wel netjes, hè, zoo'n rok’ – zeg ik nog tegen me vrouw, om 'r wat te troosten –
‘'t Is een heele uitgaaf’ – zeg ik – ‘maar als je daarmee nou in zulke voorname kringen
geïntroduceerd bent ....’
En waarachtig, me vrouw verwachtte nog meer van dat diner dan ik. ‘Och, heer,’
– zei ze – ‘zoo'n hertogin spreekt misschien met de koningin over je, als je je netjes
gedraagt, wat netjes bent, niet te gulzig eet en niet dronken wordt of niest met een
open mond ....’
Gerust, me vrouw geloofde stellig, dat ik nou ook wel aan 't hof zou komen. En
de stakkert had zoo'n plezier in dat glimmende linnen; wat die waschvrouwen daaraan
deden, begreep ze niet, maar een gewone huisvrouw kòn 't heusch zoo glanzend niet
krijgen.
En zoo staan we nog wat lieftallig te babbelen, terwijl zij me das omdeed .... en
toen, o godallemachies .... daar zag ik ineens Heintje zitten tusschen den koetsier en
den palfrenier in ....
We huilden alle twee; – wilt u 't gelooven?.... Daar was ze zóó, met d'r verwilderde
haar op den bok gekropen, met een snotneus, op 'r kousen, d'r vieze schort voor.
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‘Ik ga niet!’ brul ik tegen me vrouw. – ‘Ik ben voor goed gecompromitteerd!’ – En
in woede vlieg ik tegen de ruiten op: ‘Satanskind, kom je van den bok!.... Koetsier,
ik gebied ....’
‘Man, man’ – sust me vrouw – ‘sla de ramen nou ook niet nog stuk .... Wind je
toch niet zoo op .... Stap nou dadelijk maar in en rijd weg ....’
En ze roept Bet, om Heintje in huis te halen en voor mij beleefd de voordeur open
te houden; ze moest maar een oud kleedje over 't stoepetje leggen, anders maakte ik
me nieuwe schoenen ook nog vuil.
En toen kreeg ik eerst nog weer een preek: Ik moest me nou maar kalm houden
en bedenken, dat de hertogin mij onder millioenen en millioenen uitverkoren had
om aan haar tafel te zitten; ik moest me daarvan doordringen; ik moest bedenken,
dat ik er als lid van den Raad een driehonderd burgers van Binnenbak zou
vertegenwoordigen .... enne duizend koeien, en achttienhonderd varkens. Ik moest
bedenken, dat de vriendschap van de hertogin me zeker aan 't hof zou brengen,
misschien kamerlid, ja, minister zou maken .... ‘En’ zegt ze – ‘tob nou maar niet over
't geld van je rok en je hoogen hoed en je overhemd en je boorden en manchetten en
je witte das en je handschoenen .... Je zult dat alles met intrest terug ontvangen’ –
zegt ze. –‘En’ – zegt ze – ‘drink nou vooral niet te veel!’ .... Of ik nou alles had, me
zakdoek, me eau de cologne, me gouden tandenstoker ....?
‘Alles, behalve me hoed’ .... Net zeg ik 't: ‘die Bet is waarachtig in staat 'm òp de
gasvlam te zetten ....’ en daar zie ik de meid wanhopend de straat op vliegen,
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de vlammen voor zich uit .... ik rook de brandlucht .... ik zag haar 't vuur op straat
gooien .... me nieuwen hoed, rookend, smeulend, ze trapte er op; ja, toen voelde ik
me verloren. In den rook van dien hoogen zijden zag ik alles opgaan: 't diner bij de
hertogin, 't komen aan 't hof, den kamerzetel, de ministerieele portefeuille .... zes
gulden vijftig in den winkel betaald, behalve de doos.
En ik zag de menschen aanhollen; ze lachten, de jaloerschen! lachten, over de
ruïne van mijn toekomst. En zelfs die voorname koetsier, die de hertog zelf wel had
kunnen zijn .... toen grijnsde hij ook.
‘Stuur 't rijtuig weg’ – beveel ik – ‘zeg, dat ik plotseling overleden ben, verdronken
.... of nee, dat zou uitkomen – zeg, dat ernstige gemeentezaken mij tegenhouden, dat
ik door mond- en klauwzeer verhinderd ben te komen. – En’ – brulde ik – ‘jaag de
meid op staanden voet de deur uit!’
En nòg was me vrouw niet uit 't veld geslagen: ‘Toe’ – zegt ze – ‘zet nou je ouden
hoed maar op, man, je hebt 'm immers aan tafel toch niet op .... Kom, verschop je
toekomst nou niet om een hoed. Denk aan de eer van jezelf, van je vrouw en van
onze Heintje.’
Toen heb ik gezworen, dat ik alle rampen zou trotseeren, ik wilde de jaloersche
burgerij geen voldoening geven; en ik was bereid mijn kiezers te gaan
vertegenwoordigen met mijn ouden hoed. Ik liet Heintje d'r vader zoenen, na eerst
een pegel van haar neus te hebben verwijderd. Ik bracht 't kind 't plechtige van 't
moment onder 't oog. En welken indruk maakte dat? Dat ze vroeg: ‘Pa, breng uwe
wat olieneutjes voor me mee van de hertogin. – Pa, mag ik meerijden?’
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‘Nee, Heintje!’ – zeg ik hoog.
‘Toe, Pa!’ hield ze aan.
‘Nee’ – zeg ik barsch – ‘maak me niet kwaad.’ En ik gebied me vrouw Heintje
vast te houden, en Bet om de deur open te werpen en eerbiedig te buigen als ik voorbij
kom.
't Ging statig. ‘Gegroet, hertogelijke palfrenier’ – zeg ik minzaam, jaloersch op
dien vent zijn prachtigen hoed. En fier vervolg ik: ‘Gij, hertogelijke koetsier, gij kunt
uwe hertogelijke paarden aanzetten, ik ben bereid’ ....
Zoo waar, 't volk juichte!
En toen ik me waardig even wat omdraaide in de kussens, om met minzaam
handgebaar de achterblijvende menigte te groeten .... daar zag ik wat hangen achter
aan 't rijtuig. Koel gebiedend, maar steeds waardig, zeg ik: ‘Wil u niet langer door
deze equipage laten meesleuren, gij proletariërstelg.’
Maar nòg was de lijdensbeker niet geledigd: Wie was deze proletariërstelg? Mijn
eigen Heintje!
‘Pa, pa ....’ trompetterde ze ....
‘Ga d'r af, verachtelijke dochter’ – zuchtte ik in wanhoop.
‘Nee, pa’ – zeit ze – ‘ik rij mee. Moe heeft 't zelf gezeid.’
‘D'r af!’ brulde ik. – En ze gáát er af en holt mee, jouwende:
‘Pa, pa, nou krijgt uwe 't lekker niet .... uwe heb 't vergeten..., ik heb 't in me zak,
't versie, dat uwe bij de hertogin moet opzeggen.
En Heintje weg, met me toast....
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Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig hoe dat is gegaan op 't diner .... Dan kunt u begrijpen
hoe me eigen vrouw stond te popelen, tegen dat ik terug zou komen.
't Mensch overdonderde me – 't is 't ware woord – met 'r vragen. Zoo vlug nazeggen
kan ik dat allemaal niet (spreekt zoo vlug mogelijk de vrouw na).
‘Wel, lieve vent, welkom, welkom thuis. Wat zie je d'r nog keurig uit, je moet je
zoo gemakkelijk hebben bewogen in al die verfijndheid .... En hoe wàs de hertogin;
wat had ze aan, hè ... en wat heb je gegeten ... wie waren er allemaal, hoe zag 't er
uit, spraken ze Fransch of mocht er heelemaal niet gesproken worden aan tafel, aten
jullie met handschoenen aan, is ze erg mooi en elegant, jong nog .... hoeveel woorden
heb je wel van haar gehad .... heb je een beetje indruk op haar gemaakt, en zal ze je
nou protegeeren, of heeft ze nog niet met je gesproken over de kamerverkiezing ....
en vin je mij, je eigen vrouwtje, nou erg burgerlijk .... vin je 't armoedig in de kamer,
zeg, vent? – ben je heelemaal verwend?... ze is zeker vreeselijk gevierd .... is ze nog
al minzaam?... Toe, vertel is .... Hè, eerst van de hertogin zelf ....’
O, dat is nog niet het tiende deel van wat mijn vrouw allemaal vroeg. – Ik heb 'r
ernstig gevraagd of ze niet nog meer had, en toen heb ik geantwoord: (vertelt zoo
vlug mogelijk).
‘De hertogin’ – heb ik gezegd – ‘die hebben we daar net met ons achten,
burgemeesters en raadsleden in d'r bed gesjouwd; ze was van wege de loutere
dronkenschap van d'r stoel op den grond gesmakt .... En we hadden onze vracht aan
de hertogin; ze puilt van dikte. –
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D'r gezicht is rood verbrand en glimmend van de hitte van 't fornuis; ze heeft een
formeele snor, en korte, stompe, ruwe handen met zwarte randjes tusschen nagels
en vleesch. Ze draagt pimpelpaars-satijnen japonnen – ze heeft zich viermaal verkleed
– en toen ze in bed lag te snorken, konden we haar d'r manilla-sigaar niet uit d'r
vingers gewrongen krijgen. Ze vloekt en zegt viezigheden en wil knappe mannen
zoenen ....’
‘Echtbreker!’ – gilde me vrouw, maar ik luisterde niet en rammelde verder: (spreekt
zoo vlug mogelijk, opgewonden).
‘We hebben zitten brullen van 't lachen aan tafel om de hertogelijke gastvrouw,
en op haar doorluchtig voorbeeld hebben we haar met onze servetten bekogeld. Ze
dronk sherry, bordeaux, bourgogne, cognac en champagne, vermengd uit 'n bierglas!’
‘Hou me vast!’ – gilt me vrouw – ‘ik val flauw!’
‘Niet waar!’ – zeg ik.
‘Mispunt,’ – huilt me vrouw – ‘trek dan toch dien duren rok uit .... En viezik,
geldverspiller, d'r zit een vlek op.... Nou ben je onteerd, een hertogin dronken naar
bed gebracht.... En een rok van zestig gulden naar de maan, een hoed verbrand van
zes gulden vijftig, zonder de doos, een nieuw overhemd met wijnvlekken, je
handschoenen vet .... Losbol, durf je na 't gebeurde met .... die vrouw, mij nog
aanzien?.... Vertel op; wat was dat voor een schandaal?’
Alsof ik 't soms kon helpen. Of 't niet genoeg was, dat een schoon ideaal gebleken
was een dronken keukenmeid-hertogin te zijn ....
‘'t Begon al dadelijk. – Laat me vertellen: 't Rij
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tuig bracht me naar de markt. – (Pathetisch, ernstig, langzaam). De heele bevolking
van Nieweland was er, op zijn Zondagsch aangekleed, samengedrongen, en uit alle
huizen hing de vlag. – De nieuwe pomp, die de hertogin, aan 't dorp schonk, was
omslingerd met groen en bloemen. Er was een plankier omheen gelegd: daar stonden
wij bij elkaar, de grooten.
‘En Kunstmin, door het volk oneerbiedig Zuigflesch genoemd – blies den Marche
Funèbre, omdat ze dien bij den dood van den hertog zoo flink had leeren spelen. –
En tusschen de menschenmenigte hield de diender een breed pad vrij ....
‘Het traditioneele gegons, met klokgebeier en salvo's van de rustende schutterij
vermengd, kondigde de komst van de Vrouwe van 't dorp aan. Voorop een eerewacht,
kranig, al de leden van de Vereeniging tot veredeling van het katknubbelen, op vurige
ploegrossen. Zij hadden bij een opkooper in den Haag gala-rokken gekocht,
afleggertjes van de Staten-Generaal en de hooge regeering. Daar droegen ze hun
trouwhoeden bij. De broeken hadden ze opgestroopt tot op de knie, waar 't lichtblauw
baai begon, en de trijpen pantoffels waren met banden in de stijgbeugels gebonden.
Meester was commandant.
Dan kwam er een heele poos .... niets! Daarop het zesspan, met bellen en vlaggetjes
opgetuigd, trekkende een vergulden landouwer. 't Volk boog ter aarde. Ik zag voor
't eerst de hertogin!.... Haar teint was rood-koperkleurig. Boven 't weelderig gelaat
verhief zich een pyramide van gloeiende pioenrozen en blauwe veeren en fiere groene
takken. Om 't kloeke lichaam was een zijden kleed gespannen, kleurig als op water
drijvenden
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petroleum, zoo violet en groen en blauw en geel en rood, zacht samenvloeiende. En
terwijl deze kleurige vleeschmassa zoetjes schommelend voortgetrokken werd langs
de eerbiedige menigte, knikte het hertoginne-hoofd àl minzaam heen en weer, zoodat
de veelvervige hoed wat schuin afzakte. En boven de illustre vrouwe wiegelde, als
een neergeslagen luchtballon, een parasol, de banen om beurten rood, groen en geel.
Toen stapte zij uit, triomfantelijk hoog de beenen oplichtende. Zij trok haar
bovenrok in de hoogte en diepte diep uit haar zak een glaasje zonder voet. Fier stond
zij onder de pure blauwe lucht, omstuwd door het volk, dat de hertogin liefheeft.
Dominé Dame hield een gevoelvolle rede. – Toen hij aan het jaar 1517 in onze
dorpsgeschiedenis was genaderd, legde de hertogin minzaam haar hand op 's
predikanten mond en sprak: ‘Hou maar op dominé, en de rest is nèt zoo.
Daarop sloeg zij met alle macht aan 't pompen, vulde haar glaasje met de eerste
druppelen en zwaaide het triomfantelijk leeg ... klets, in burgemeesters gelaat. –
Voorwaar een treffend symbool!
‘Ik lust geen pompwater.’ – Deze woorden vloeiden van de lippen der hertogin.
– En zij oreerde voort: ‘geef mij liever een glasie pagne.’ En in democratische
opwelling wierp ze ook dit de menigte toe. – Deze vlek op mijn rok is het souvenir
van de historische daad. – En het volk juichte dankbaar.
Daarop zijn wij gereden naar het kasteel, in statigen optocht.
De oprijlaan van het landgoed was met lakeien omzoomd.
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En in de ridderzaal was een feestmaal aangericht, duizelingwekkend van goud, zilver
en kristal. Aan het hoofd van de tafel zat de hertogin, nu gekleed in witte zijde, met
blauw afgezet, haar hals en armen welig rood-bloot.
En zij stond op en sprak tot het illustere gezelschap:
‘Mannen, ter eere van mijn milde gift juicht de burgerij. – Moge de dorpspomp
.... groeien en bloeien in de gloria, en ons nog lang lollig zoo samen zien, tot heil
van het lijdende volk .... Tast toe, doe je te goed; er is van alles dubbele porties; eet
je buik dus rond .... Ik geef je geen aardappelen, geen osselapjes en kool, – dat kan
je – alle dagen bekomen, – maar, edelachtbare heeren, ik geef jelui 't allerfijnste dat
ik ooit in mijn voornaamste diensten heb mogen koken .... Dus: leve de pomp, leve
de geefster .... Daar ga jelui!’
Toen ging de welsprekendheid op rolletjes. Maar de hertogin stond weldra weer
op, en onderbrak den bovenmeester, die juist bezig was, na te hebben uiteengezet
wie de uitvinder van het water is geweest, den nood te schetsen van het volk, dat
zich vroeger met slootwater moest wasschen ....
Zij sprak:
’Weet je wat?
Eet je zat.
Nou je mond,
Buiken rond!
Ben je klaar,
Roep dan maar,
Maak dàn je praatje.’

Enne .... Ik wou maar zeggen, dat ik den duvel gezien heb aan geleerdigheid en
preeken. Je zit hier
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waarachies niet op school, en ook niet om te grienen, maar om leut te hebben .... Sla
om, jongens, daar ga je. Leve Ikke!’
En wij aten. Collega Jansen nam een heele tarbot ter hand en sputterde de graten
wijd in de rondte. De hertogin alleen dronk maar, knikkebolde even, stond dan ineens
op, morste voortdurend uit haar glas op 't kale hoofd van wethouder Bonk, en bracht
elk haar gerijmde hulde.
‘Burgemeester,
Is 't beest er?’

Dat begreep niemand. – ‘Welk beest?’ – lachte de burgemeester witjes.
‘De veldwachter!
Daar ga je.’
‘De sikkeretaris
Drinkt tot-ie raar is ....
Nat houden, ouwe jongen!’
‘Domine Kraai
Zit zoo saai,
Drink een scheut,
Dan krijg je leut ...

‘Sla om, eerwaarde, je heb 't óók niet altijd zoo ....’
De pers ... de pers, zeg ik .... die rijmt op niks... De pers, is versch.... Lust 'm maar,
krantenmannetjes van acht gulden in de week. – En nou aan alle heeren:
‘Hou je verstand,
Vraag niet om me hand,
Blijf af van de centen,
Die ik heb uit de renten
Van mijn ouwen gemaal,
Zijn hertogelijk kaptaal ...
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(Ik kan 't zelf best op!)
En met zooveel lakeien
Geen behoefte aan vrijen ...

‘Secretaris geef ze allemaal vooruit een gedrukt handafzeg-formulier!’ ...
Bij 't dessert heeft de hertogin dat kleine burgemeestertje van Walengerland aan
haar zetel ontboden. Ze heeft hem opgelicht bij zijn heupen, en 'm met een zwaai op
haar gedecolleteerde schouders gezet. En altijd door keek ze even ernstig, deed ze
even gewichtig met stem en gebaren. Toen liet ze een van de vele lakeien met witte
slopkousen en poederpruiken een kruik neerleggen op den grond, en zij dwong den
dikken wethouder Bonk, op die kruik te gaan zitten, en hield aan een hengel een ring
vóór 'm, waar-ie zijn vork in moest mikken. En ze blééf gebiedend van houding als
een kalkoen, en op haar bolle gloeiwangen, om de besnorde lippen, hield ze een
uitdrukking van heerschzucht, zooals die dikke waardin achter de toonbank, je weet
wel, in die bierkneip in Keulen, waar we op ons huwelijksreisje zoo'n plezier in
hebben gehad ...’
‘Zwijg van onze huwelijksreis, onverlaat ...’ dreigde me vrouw. – ‘En vertel verder
je schande en (huilend) ons aller ongeluk ...’
‘Daarna verkoos de hertogin met al de gasten en de lakeien sloffie onder te doen.
Ons kamerlid Mr. Van Leeuwenburg, trok ze pardoes op den grond, en den jonker,
je weet wel, van de secretarie en den burgemeester en ... 't is toch eigenlijk schande
... ook dominé Dame en dominé Kraai en pastoor Last.... En daar tusschen in de
lakeien.
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De hertogin zelf trok haar wit satijnen schoentje uit, en we hebben gerold over den
vloer als op een boerenbruiloft. En aldoor zat ze de snor van onzen notaris op te
krullen, en zoo nu en dan gaf zij van Leeuwen een klapzoen....’
Heintje was wakker geworden. Opeens roept ze uit 'r bed:
‘Pa, pa, wordt de hertogin nou na de wacht gebracht?’
‘Heintje, gá je nou slapen,’ – gebood ik; maar zij weer:
‘Pa, het uwe nou olieneutjes meêgebracht?’
‘Ga je slapen Heintje!’
En ik hoorde me kind zingen:
‘De hertogin is dronken,
De hertogin is vet;
Pak 'r bij d'r beenen,
Gooi 'r in d'r bed ...!’

‘Weet wat de nobele gastvrouw tot slot van het feestmaal zei:
‘De hertogin De la Roset,
Gaat efies naar 't Cabinet.’

Toen wilde ze wegzwaaien en ... en viel....
Hier was ik met mijn verhaal, toen Heintje riep:
‘Pa, pa, Bello en Azorretje spelen zoo grappig met uw rok.... Bella heeft er een
groot gat in gebeten en daar steekt Azorretje z'n kop door.... Toe, toe, kom 's kijken
hoe lief.... Pa, krijg ik olieneutjes!’
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‘Jantje mag niet jokken.’
Door J. C. van den Tol.
‘Hebben jelui wel eens met je mond vol tanden tegenover iemand gestaan?’ ‘Hebben
ze je wel eens zóó vastgezet, dat je niet meer wist, wat je zeggen zou?’ Dat zal wel,
hè, want dat gebeurt iedereen wel eens, al ben je nog zoo'n knappe kop. Je bent toch
wel eens gezakt voor een examen, je hebt toch wel eens, in je jonge jaren, gespijbeld
van de kerk en het dubbeltje voor het armenzakje versnoept en thuis komende de
preek moeten vertellen, die je niet gehoord hadt? Je hebt toch wel eens een meisje
gevraagd, die je dacht, dat dol op je was en die doodleuk zei, dat ze meende nooit
eenige aanleiding gegeven te hebben, om te denken, dat jij haar liever was dan haar
grootpa? Allemaal nooit met u gebeurd? – Gefeliciteerd. – Met mij dan wel. – Maar
nou heb ik iets veel gekkers gehad: ik ben gewoon schaakmat gezet door .... mijn
vrouw, denk je: neen; door mijn chef, den notaris – ik ben candidaat – dito –,
heelemaal niet; door mijn zoontje, een ventje van een jaar of tien.
Wil ik 'm even voorstellen?
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Jantje is een alleraardigst ventje, dat begrijp je wel, als je z'n vader ziet en ook een
knap ventje, vlug met z'n kop. – Op school altijd ‘Haantje de Voorste,’ enfin, een
leuke, flinke baas, precies z'n pa. – Maar, al ben ik nou ook een vader, die trotsch is
op z'n zoon, ik ben daarom niet verblind. – De jongen heeft een fout, een leelijke
fout, geërfd van zijn moeder: hij is nog jong en dus kan ik 't nog verbeteren, maar
dan moet hij aangepakt worden, flink, streng, maar, zie je, toch humaan. – Enfin, ik
ken m'n opvoedkunde, laat mij maar eens begaan. – Die fout? – Jantje jokt wel eens,
Jantje jokt nog al dikwijls, en, of ik nou zeg: ‘Jantje is weer stout geweest, Pa is boos
op Jantje, Jantje mag niet jokken,’ dat helpt niets. – Al dikwijls hebben we scènes
er over gehad, maar laatst heeft-ie me een leelijke kool gestoofd. Achter in den tuin
heb ik een pereboom geplant en voor het eerst na jaren wachtens, zitten er dezen
zomer drie peren aan. Ik blij, mijn vrouw had me al uitgelachen om die
‘vruchtenkweekerij,’ ik trotsch op die drie peren; minstens tienmaal op een dag loop
ik naar het boompje, bekijk, betast de vruchten: op een keer kom ik er weer bij, weg
de peren, alle drie. De meid geroepen: ‘weet er niks van’; mijn vrouw geroepen:
‘weet er niets van’; Jantje geroepen: ‘eerst wist hij er ook niets van,’ maar hij krijgt
een kop als een pioenroos. ‘Je liegt, jongen, je weet er wel van, ik zie 't aan je.’ Nou,
toen kwam er uit: ‘ik weet 't ook, maar mag 't niet zeggen’ .... ‘Waarom niet?’ ‘Omdat
ik beloofd heb, niet te klikken.’ – ‘Dat is nonsens, dat zijn jongens-beloften, ik wil
weten, wie die peren gegapt heeft; je moet 't me zeggen.’ – Ik aan het dreigen, hij
aan 't huilen, ein
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delijk komt er uit, te midden van een waterval van waterlanders: ‘Hendrik is hier
geweest om te spelen en die heeft ze geplukt, maar zeg u nu alsjeblieft niet, dat ik
hem v-e-r-kl---i-kt heb, ik heb 'm be-l-oo-fd ....’ ‘Ik zal niks zeggen van jou,’ roep
ik en loop naar den vader van Hendrik, toevallig een goede kennis van me. In zoo'n
geval is het altijd prettig, als je de zaak vriendschappelijk kan behandelen. Dat deed
ik dan ook, en hij niet minder. Nou moet ik eerst zeggen, dat ik deze keer niet het
minste idée had, dat Jantje wéér aan het jokken was. Te midden van zijn stortvloed
had hij me zoo open aangekeken, dat ik overtuigd was, dat hij de waarheid sprak. Ik
kom bij Hendrik's pa. ‘Zeg eens even, laat je zoontje ergens anders gaan gappen,
maar niet bij mij.’ Ik was kwaad, moet je weten.
‘Wat gappen, ik weet van niets.’
‘Neen, natuurlijk, dat zal-ie jou niet vertellen.’
‘Die jongen van jou, die steelt de peren uit mijn tuin.’
‘Wie zegt dat?’
‘Jantje.’
‘Jantje?!’ (hij begint te lachen) ‘Kom, kerel, laat naar je kijken. Jantje, je zoontje,
die overal bekend staat als de grootste leugenaar van de school. Onderzoek jij eerst
eens goed en kom dan terug.
‘Nou ja, Jantje jokt wel eens, maar jou jongen doet misschien wel erger dingen,
de mijne neemt tenminste niet weg, wat 'm niet toekomt, en ...’
‘Zeg eens, ondervraag jij je lieve zoontje nog eens goed, en ...’
‘Och, vent, Jantje heeft nu niet gejokt.’
‘En ik wed, dat Jantje wel gejokt heeft.’
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‘Nou, stik, hoor!’
‘Nou, verrek.’
‘Dag!’
‘Dag!’
Zie je, zóó doe je dat onder vrienden.
Jantje had gejokt 't was zóó. Toen ik thuis kwam, viel hij door de mand. Hij had de
vruchten, (maakt de beweging van plukken) en er één van aan Hendrik gegeven. Toen
begreep ik, dat ik met kracht moest optreden; straffen zou hier niet helpen, maar een
kernachtige toespraak, die indruk op het kind moest maken.
‘Jantje,’ zeg ik, ‘doe 't toch niet meer dat jokken, niet alleen, dat je mij nu een gek
figuur liet slaan, maar bedenk toch eens, hoe laag en valsch 't op zichzelf is. Wat
moet er van je worden als je zóó doorgaat? Je begint met jokken, als je ouder wordt
ga je bedriegen; iedereen ontloopt je, want je bent niet te vertrouwen; je wordt
aangezien voor een mensch zonder geweten, zonder eergevoel. En waar haal je toch
die zucht naar jokken vandaan? Jok ik ooit?’
(Over z'n mama zal ik nu maar zwijgen, dacht ik.)
‘Zie je om je heen menschen, die jokken? Eerlijke, fatsoenlijke menschen, liegen
niet.
Nou, ik geloof, dat m'n speech indruk maakte. Jantje beloofde me ten minste
plechtig niet meer te zullen jokken.
't Is zoo'n slim ventje, dat Jantje, alles merkt hij op en hij onthoudt 't. 's Middags
aan tafel zeg ik zoo: ‘die arme Alfred zal het ook niet lang meer maken, de dokter
heeft 'm opgegeven. – Tegen hemzelf heeft hij wel gezegd dat hij beter wordt, maar
...’
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‘Pa,’ komt opeens van den anderen kant van de tafel, is die dokter dan zoo'n gemeene
man; u heeft me toch gezegd, dat alleen booze menschen jokken. Ik wil 'm niet meer
hebben, als ik ziek ben.’
‘Maar, jongen,’ zeg ik lachend, ‘die dokter is een beste kerel, hoor! Als hij dien
armen vent zei, dat hij nooit beter zou worden, dan zou hij toch de laatste dagen van
zijn leven allerellendigst doorbrengen. De dokter wil hem rust en moed geven en in
dat geval mag hij wel jokken.’
‘O,’ zei Jantje.
Na het eten wordt er gebeld. Jantje was in de gang. Nou had ik zoo'n idee, dat het
de broer van mijn vrouw zou zijn en dat vind ik een onverdragelijken, pedanten
kwast, en ik had veel werk en daarom had ik tegen de meid gezegd: ‘ik ben niet thuis,
hoor.’ De meid doet open, hij is 't.
‘Meneer, meneer is uit.’
‘Wat,’ schreeuwt Jantje, ‘meneer uit, dat zal ik eens aan pa vertellen, hoe jij jokken
kan; pa is thuis, oom, kom u maar meê.’
‘Maar jongeheer, uwes pa heit zelvers ...’
‘Dat jok je ook weer,’ roept Jantje, ‘Pa zal niet zeggen, dat hij uit is, als hij op zijn
kamer zit, zoo'n kwaje man is pa niet.’ Daar komt ‘pa’ zelf.
IJzige begroeting tusschen pa en schoonbroer, die er natuurlijk alles van snapt. –
Toen hij weg was – ik zal meteen vertellen wat hij kwam doen – zegt Jantje: ‘die
meid houdt vol, dat pa gejokt heeft, pa hoefde toch oom geen rust en moed te geven,
zooals die dokter; hoe zit dat nu?’
‘Ja jongen, nu mocht 't toch ook wel. Pa had veel
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werk, waarmeê hij andere menschen van dienst is en nu kwam oom alleen maar wat
praten. Als ik nu hem te woord stond moest ik die andere laten wachten en om die
niet te leur te stellen, heb ik een klein jokkentje verzonnen; in dat geval, zie je, mag
dat wel.’
Zoo!’ zei Jantje.
Die vervelende broer is weer met z'n vervelende invitatie aangekomen ‘om te
zamen eens den schouwburg te bezoeken.’ – Ik houd dol van comedie, zie je, als er
een leuk stuk gespeeld wordt, dat je moet lachen.... Maar die man wil altijd gaan, als
het ‘mooi’ is, en daaraan heb ik stierlijk het land. – Nou wil hij ons meê hebben naar
‘Voerman Hendschel,’ maar ik dank je hoor. Den heelen avond niets dan akeligheid
en dan zit je nog in donker ook. – Maar ik weet wat. Glimlachend zeg ik tegen m'n
vrouw. ‘Hij heeft mij gevraagd, of ik voor plaatsen wil zorgen, want hij had geen
tijd, maar er is geen plaats, hoor, alles is genomen, dat weet ik nou al, al ga ik er niet
eens heen.’
‘Uh, uh!’ roept een stem achter me, – Jantje die ik niet gezien had – ‘hij zegt maar,
dat er geen plaats is, en hij weet 't niet, uh! uh!
‘Jongen, ik doe 't voor je mama, die kan niet tegen zoo'n stuk, dan krijgt ze
hoofdpijn, en den volgenden dag is ze heelemaal van streek. En voor bestwil van
ma'-tje, niet waar, in dat geval, een leugentje, dat mag wel!’
‘Ja,’ zei Jantje.
‘Een aardige mop op het kantoor gehad,’ zeg ik den volgenden morgen, ‘die
loopknecht van ons, je weet wel, Janus, was vijf en twintig jaar in de zaak geweest
en nou heeft de patroon hem een aardig gespekt envelopje
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in zijn hand geduwd en hem geluk gewenscht; maar die oude notaris is wel eens
leuk; nou had hij ook een doodgewoon, koperen speldje gekocht, van een paar
kwartjes en dat reikt hij 'm ook heel plechtig over en zegt: “en dan wensch ik je ook
nog als herinnering aan dezen dag, dezen gouden dasspeld te overhandigen.” Wij
aan het lachen.’
‘Pa,’ – die jongen was er natuurlijk weer bij –‘wilde die notaris dien knecht moed
en rust geven?’
‘Ben je gek, jongen, hoe kom je daarbij?’
‘Het was toch niet om iemand te helpen?’
‘Wat meen je?’
‘En de notaris z'n vrouw zou er toch geen hoofdpijn van krijgen?’
‘Waarvan?’
‘Ja, dat waren de gevallen waarin u zei, dat je wel een beetje jokken mocht.
‘Maar, vent, de notaris maakte een grapje, een mop, en in dat geval ...’
‘Best,’ zei Jantje.
Nou zijn wij dan samen naar de comedie geweest, mijn vrouw en ik, maar een
stuk, zooals wij er van houden, lollig, komiek, zie je, een klucht met zang en dans:
‘De verliefde boerenmeid, of zoen je maar dood.’ Leuk, hoor, coupletjes en moppen.
In de pauze kwamen we de rescensent van de courant tegen en die vond 't ook erg
grappig, tenminste in het voorbijgaan zegt hij: ‘ik verzeker u, dat ik mij best amuseer.’
– Maar 's avonds in de krant, dat was uit een ander vaatje, hoor. Wat heeft hij die
opvoering uitgekleed: Poppenkastvertooning, kunstenmakerij, ik weet niet wat al.
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‘Dat begrijp ik nou niet,’ zegt mijn vrouw, ‘in de comedie amuseerde hij zich best,
en in de krant kleedt hij 't uit.’
‘Dan heeft die man gejokt,’ roept Jantje, ‘dan is 't een slechte man, en dan moet
iedereen hem laten loopen,’ roept Jantje.
‘Jezus, jongen, wat ben je toch overal met je neus bij: dat begrijp ik nou niet,
daarvoor ben je nog te jong; die meneer heeft in de comedie zitten schudden van het
lachen, maar het was toch een leelijk ding en daarom schrijft hij in de krant dat hij
't leelijk vindt; hij jokt nu wel een beetje, maar dat is in het belang van de kunst....
en in dat geval....’
‘Dat is vijf.’
‘Wat vijf?’
‘Al vijf gevallen, dat je wel jokken mag.’
‘'t Is toch een gladde vent,’ zeg ik 's avonds, ‘die minister: nou heeft-ie me in de
Kamer een gloeiende speech afgestoken op den werkmansstand: dat is om de
socialistische afgevaardigden te winnen, begrijp je? Hij heeft hun stem noodig voor
zijn wet. Ha, ha, hij was altijd een vriend van den werkman geweest, hunne nooden
waren zijn nooden. En die kerel is zoo'n aristocraat in zijn hart. Ik ken 'm toch van
vroeger, we hebben nog samen in een debating-club gezeten; 't is een handige kerel!’
‘Een jokkebrok, een leugenaar,’ roept een hoog stemmetje door de kamer.
‘Jongen, ben je mal, een minister een leugenaar!
‘Je moest in de kast. Zoo'n hoog personage jokt niet als een schooljongen, wanneer
hij in de Kamer een
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beetje anders sprak dan vroeger in onze club, dan is dat uit “politiek,” onthou dat
woord “politiek” en in dat geval ....’
‘Politiek! – Zes,’ zei Jantje.
Daar komt me die jongen den volgenden dag op de koffie thuis, ontoonbaar: van
onder tot boven met slik, een tand uit zijn mond, een buil uit zijn hoofd en huilend.
‘Wat is er?’
‘Ik heb gevochten, pa. Verbeeld u, daar wilde Koos beweren, dat er generaals
waren, niet hier, maar veel verderop, die gejokt hebben, en niet alleen zoo maar
gejokt, maar zelfs nadat ze eerst een eed hadden gedaan, om de waarheid te zeggen.
Ik zei, dat kan niet. Hij zei, het was gebeurd, en, als ik de partij van die generaals
nam, dan was ik een valscherd, en toen werd ik ook kwaad en toen zijn we gaan
vechten. Maar ik had toch gelijk, niet waar; een generaal jokt toch nooit, een minister
nog wel eens, hebt u gezegd, maar dat is dan “pool, pool”.... o ja, polemiek, maar
een generaal, iemand heelemaal in het goud ....’
Ik zweeg.
‘Nu, pa, is het gebeurd?’
‘Ja, jongen, gebeurd is 't, en een excuus weet ik er niet voor en.... en, jij moest je
nu eens een beetje gaan wasschen en, die buil wordt zóó dik, doe er een doek met
azijn op en ga wat op je bed liggen.’
Ik blij, dat hij wegging, want ik wist waarachtig niet, wat ik hem zeggen moest
van die generaals; ik stond, zooals ik je in het begin vertelde, met m'n mond vol
tanden. En toen ik nu wat later aan z'n bedje kwam, om te zien of hij beter was en
hij me zei: ‘pa, in één
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week heeft u me nu al zeven keer gezegd, in dat geval, mag je wel jokken en er
komen stellig nog een heeleboel gevallen, als nu groote menschen aan kleine jongens
het jokken verbieden, waarom doen ze 't dan altijd zelf, u en de dokter en de notaris,
en de krant en die meneer, die er in schrijft en de minister en .... de generaal???’
Toen wist ik heelemaal geen antwoord meer te geven; ik was in het hoekje gezet
door mijn zoontje; als u een van allen me er uithaalt, dan krijg-je met je heele familie
levenslang een vrijkaartje voor alle mijn voordrachtenavonden.
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Amerikaansch.
Door Pierrot.
(Spreker komt driftig op).
Neen maar daar zou nu een ieder razend onder worden (spreekt naar de plaats
van waar hij komt) Schoonpapa! schoonpapa! dat zal ik je nu toch betaald zetten, je
hebt het dubbel en dwars aan mij verdiend!... (komt weer met ingehouden drift voor
't publiek) Neen, oordeelt u zelf maar ... Dames, pardonneer mijn driftig binnentreden,
maar ... Ziet U ook iets bizonders aan mij?... iets ... iets ongedurigs?... iets gejaagds?...
iets ... zooals mijn jonge vrouw in haar dichterlijke ontboezeming dat noemt, iets:
... ‘ik en weet niet wat???’ (met aandrang) Neen, maar ik verzoek U beleefd,
beschouw mij eens attent. – Mij dunkt, zonder mijzelve een onwaarheid op te dringen,
dat ik er minst genomen ‘heel gewoon’ uitzie, vindt U niet? – Nu, ik ben ook heel
gewoon in al mijn doen en laten, daar geef ik U de verzekering van, maar ... (wordt
driftiger) het lakonisch karakter van mijn poëtische wederhelft, gepaard bij de
handelwijze van mijn onmogelijke schoonpapa, doet mijn prozaïsch gemoed altijd
in
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een min of meer vulkanische toestand verkeeren, en dat is ... dat is om razend te
worden!... Nu, ik mag, wat men zoo noemt, eenigszins kort aangebonden zijn, maar
zooals mijn wederhelft mijn karakter schetst, wanneer zij over mij spreekt, of mij in
haar bloemlezingen onder bedekten term karakteriseert, daar hebt u geen flauw begrip
van! – Verbeeldt U, mijn verbazing. – Na een echtvereeniging van zes weken, in
welken tijd mijn onmogelijke Schoonpapa mij geen minuut alleen bij mijn vrouw
wil laten ‘omdat ik te driftig ben,’ zegt hij; waardoor ik dan ook trouwens al tamelijk
heftige tooneelen heb gehad, (haalt een papier uit zijn zak) vind ik deze dichterlijke
ontboezeming door mijn vrouw vervaardigd, op de tafel in mijn slaapkamer liggen:
(leest).

Waarde Echtvriend!
‘Heel goed van inborst is U, maar driftig van natuur,
‘Ontsteekt U eens in toorn, Uw adem zelfs is vuur!
‘Maar ziet g' als tegenstelling, uw kalme Ega aan,
‘Dan is voor 't oog der wereld, in eens Uw drift gedaan.
‘Uitwendig kalm, zijt gij voor haar geheel gehoor,
‘Inwendig kookt, en bruischt, en woelt 't immer door.
‘Een krater soms gelijk, die met zijn vuur'ge kaken
‘Een hemel zelfs tot hel zou maken.
‘Alleen mijn poëzie, sticht menigmaal de vreê,
‘Zij is ons huislijk wel, Uw drift, ons huis'lijk wee!
‘Leert, bid ik U, voortaan Uw drift aan banden leggen
‘Of... vrees den toorn van pa, om U niets meer te zeggen.

(hij steekt het papier driftig in zijn zak).
Volgens deze overdreven poëzie hebben onze karakters een overeenstemming als
water en vuur! – En toch, geheel ongelijk heeft zij niet, onze karakters loopen
hemelsbreed uit elkander. Nu zult u mij te gemoet voeren, dat men
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elkander gedurende een engagement toch wel eenigszins leert kennen? Jawel, dat
veronderstel ik óók, maar ... wij zijn om U de waarheid te zeggen volstrekt niet
geëngageerd geweest. Ons huwelijk is op een echt Amerikaansche wijze gesloten.
(glimlachende).
Ja, het is wel de moeite waard, U dat even mede te deelen, want dat zal eenigszins
mijn driftig optreden verontschuldigen en (op zijn horloge ziende) ik heb nog een
uur, voor de trein naar Parijs vertrekt. – Tot verleden jaar deed ik als onbezorgd
vrijgezel mijn zaken. – Daar ik toen nog al luchtig van aard was, passeerden er wel
eens dingetjes, die de wereld mij vergaf omdat ik jong was ... Maar een rijken
Amerikaan waarmede ik sedert korten tijd voor mijn zaken, briefwisseling hield,
dacht er anders over. – Had ik toen geweten, wat ik nu ondervind ... Maar enfin, het
is nu eenmaal gebeurd, dus zand er over!...
Op zekeren avond is er in ‘Casino’, groot Bal Masqué! – Dáár mocht ik natuurlijk
niet aan ontbreken. – Ik drentel de danszaal door, in een prachtig costuum als
Hercules, en zie daar in de hoek der zaal een hemelsch masker... een Cherubeintje
naast een ouwen heer zitten, die zonder een woord te spreken, stokstijf alle gasten
gadeslaat; ik zie tevens, dat het arme kind zich verveelt – dààr moet een eind aan
komen, ik vraag haar heel galant voor de volgende wals; een ‘ja-knik’, van den ouwen
heer bewijst mij dat dit toegestaan wordt, en ... als een vlinderpaar vliegen wij door
de balzaal! – Na de wals breng ik haar weer op haar plaats terug, maar de ouwe heer
is gevlogen!... In de heele balzaal, geen spoor meer van hem te vinden! Zij lispelt
heel vroolijk ‘mijn ouwen heer
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is zeker in de speelzaal. Ik wil haar daarheen brengen, maar, een quadrille als
volgnummer op het balprogramma, doet mij besluiten, indien mijn lief, klein
Cherubeintje er in bewilligt, nog eens van de gelegenheid te profiteeren, en wij maken
een quadrille, om te watertanden!... (met verrukking) Oh! wat een ‘Cavalier Seul!’
... hoe gracieus! – Zij bracht mij geheel in verrukking! – Na het eindigen van die
quadrille durft zij echter niet langer blijven en ik breng haar naar de speelzaal. De
ouwe heer speelt ‘Rouge et Noire’, en is zóó verdiept in zijn spel, dat hij ons niet
eens bemerkt. – Haar mimiek begrijpende, plaatsen wij ons ook aan de groene tafel,
ik naast de oude heer, zij, mijn Cherubeintje, recht tegenover mij. – Bergen goud,
zie ik links en rechts verdwijnen, en door hartstochtelijke spelers met verwrongen
gelaatstrekken, weer even handig aangevuld.
De ouwe heer wint ... hij wint de eene goudstapel na den andere, geen spier van
zijn gelaat vertrekkende. Als dat zoo door gaat, moet de bank springen, en allen, op
dien ouwen heer na, geruïneerd de speeltafel verlaten. – Tegelijk met ons, treden een
paar luchtige jongelui binnen, die ik reeds in de balzaal gezien heb; zij groeten ter
loops, gaan óók aan het spelen ... ook zij winnen! – Mijn Cherubeintje wijst mij ‘óók
mijn fortuin eens te beproeven,’ en biedt mij zelf als compagnon haar goudbeurs
aan, die ik natuurlijk niet accepteer ... Zij wijst mij op zwart! – Ik zet op zwart, ... ik
verlies. Daar ik echter geen hartstochtelijk speler ben, wilde ik het daarbij laten, om
... kon het zijn met mijn engelachtig Cherubeintje, weer ongevraagd, ongeweigerd,
naar de balzaal terug te keeren ... geen kwestie van!
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Ik zie, dat door haar masker heen, een paar fonkelende oogjes op mij gericht zijn,
die mij tot verder spelen aanmoedigden. Zwak als ik op dat oogenblik was, geef ik
toe, en ... (driftiger) hoe meer ik verlies, des te gelukkiger schijnt zij zich te gevoelen
... daar begrijp ik niets van! Juist wil ik, bijna geruïneerd, die voor mij ellendige
groene tafel verlaten, toen mijn klein Cherubijntje mij een briefje toeschuift, en mij
toefluistert: ‘Geef dit aan den ouwen heer, want ... I love You!’ Dat: ‘I love You,’
deed de deur dicht! – Trillende van vreugde, bied ik dien ouwen heer dat bewuste
briefje aan; met een stoïcijnsche kalmte staakt hij even het spel, leest het briefje en
schuift mij zonder ook maar één woord te spreken, een berg goudgeld voor mijn
plaats, het eenige wat hij daarbij zegt, is: ‘please, Sir!’ – Ik wil gebelgd weg vliegen,
want daar begrijp ik niets van, maar mijn Cherubijntje is naast mij gekomen en
fluistert mij toe: ‘Toont man te zijn!’ – ‘En als ik dit alles verlies?’ fluister ik
zenuwachtig gejaagd. ‘Dan ben ik voor eeuwig de uwe!’ zegt zij smachtend. – Zoo'n
toestand had ik nog nooit beleefd, ik begreep er dan ook niets van, maar ... ‘dan ben
ik voor eeuwig de uwe,’ was mij genoeg, ik had de heele wereld wel op het spel
willen zetten! Goed, ik speel ... ik speel ... en toen al mijn geld verdwenen was, had
dien ouwen heer, kalm doorspelende, zich niet eens verwaardigd, ook maar even
notitie van mij te nemen. Verbijsterd wil ik mijn raadselachtige Cherub of ... demon
te kennen geven, dat ik nu niet meer weet wat te doen. Zij voorziet dat, neemt mij
bij de hand en voert mij naar het corridor. Dáár ontmaskert zij zich even, en ... juist
wilde ik geknield
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met ‘hemelsche verschijning’ beginnen, of men tikt mij op den schouder, ik spring
op en zie dood kalm die ouwe heer, die zich nu aan mij voorstelt als een echte
Amerikaan, voor mij staan, die mij in tamelijk duidelijk Hollandsch zegt:
‘Mijnheer, U hebt verloren van mijn geld, 25000 gulden!’ – Toen ging mij een
vreeselijk licht op, ik stond in eens voor een echte Amerikaansche toestand! Hoe mij
daar uit te redden? – Eerst werd ik koud, toen heet, toen lauw, en eindelijk brak mij
het klamme zweet uit. – Mijn Cherubeintje stoot mij aan en fluistert schalks: ‘Teeken
een promesse!’ ... Ik?... teekenen? een promesse, hier .... op het Corridor?... ‘Ik heb
papier, mijnheer,’ zegt de ouwe Amerikaan, ‘please.’ Hiermede biedt hij mij een
schuldbekentenis ter teekening aan, vervaltijd over drie maanden ... of ... bij
non-acceptatie – in het huwelijk te treden met zijn dochter. – Ik ken zijn dochter niet,
maar antwoord in de grootste verwarring: ‘25000 gulden over drie maanden?!... Och
mijnheer, dat is mij onmogelijk! dan zou ik even goed, direct uw dochter kunnen
trouwen.’ – ‘Quite well’ – ik heb gerekend op alles; hier heb ik al de papieren, you
want, geef mij uw adres.’ – Wat moet ik doen? Ik zie dat ik in een Amerikaansche
strik gevallen ben, en ... drie maanden later, staat Amerikaan en dochter, voor mijn
verschrikt aangezicht, mij de promesse voorhoudende. – Wel zie ik tot mijn vreugde
dat zijn dochter en mijn gemaskerd Cherubeintje, hetzelfde persoontje is, maar ...
het eind van de zaak was ... ik betaalde, om eerlijk man te blijven mijn promesse,
door zijn dochter als kwitantie te nemen, en ... als het vereischte plakzegel (zuchtend).
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die ouwe Amerikaan! – Dat was de reden dat twee zulke uiteenloopende karakters
als mijn vrouw en ik door den band des huwelijks aan elkander verbonden waren!
Een geluk echter, hare mama, het vorige jaar overleden, was van echte
oud-Hollandsche adel, vandaar dat mijn vrouwtje vloeiend Hollandsch sprak en
dichtte. – Toch is het belachelijk, zoo geheel als handels-artikel aan den man gebracht
te worden, dacht ik, maar mijn schoonpapa noemde dat ‘Américan feshion!’ –
Verbeeldt U, op het stadhuis vernam ik eerst dat zij ‘Annie’ heette, ofschoon ik haar
karakter reeds vóór dien tijd leerde kennen! O God! ja, die marteling vergeet ik nooit!
– Het trouw-rijtuig is vóór, ik ben gereed mijn levende schuldbekentenis te
accepteeren ... ik wacht .., de ouwe Amerikaan komt mij reeds te gemoet. ‘Good
morning’, zegt hij, en wij nemen plaats in een kamer, naast die mijner levende
schuldbekentenis. – Nu wachten wij samen ... Wij hebben reeds een uur zoo officieel
Amerikaansch mogelijk doorgebracht, dat is ... beiden zoo stil als een graf! – Dat is
voor een kort-aangebonden temperatuur als het mijne, niet langer uit te houden ... ik
tracht dus een gesprek met die Amerikaansche steenrots aan te knoopen.
‘Pardon, aanstaande schoonpapa, weet uw dochter dat ik reeds een uur op haar
wacht?’ ‘Jes, sir!’ – ‘Ik zal mij toch niet ongerust behoeven te maken?’
‘No, Sir!’ – ‘Mij dunkt, zonder indiscreet te zijn, dat men haar moest waarschuwen!
– ‘No, Sir!’ (driftiger) ‘En waarom niet, als ik u vragen mag?’ – ‘Zij ... slaapt nog,
Sir!’ – (opvliegend) ‘Wat blieft u?’ – ‘Sir, dat is onze Amerikaansche
gezondheidsmethode. Zij moet ontwaken zonder gewekt te worden.’ – ‘Maar,
mijnheer,
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dat kan wel avond worden!’ – ‘Dan wachten wij tot van avond, Sir!’ – Neen, dat was
niet langer uit te houden, ik voel het bloed naar mijn hoofd stijgen, en opvliegende,
zeg ik: ‘Maar, mijnheer!’ ... ‘Sir, hier blijven, please, – als u vertrekt, laat ik u gijzelen,
– 't gerecht staat naast het rijtuig! ik heb gerekend op alles.’ – ‘Maar, mijnheer, ik
geef u de verzekering, dat ik niets liever zie, dan uw dochter aan mijn zijde, om aan
mijn verplichting te kunnen voldoen’ ... Goddank er komt beweging in de
aangrenzende kamer! – Bijna onhoorbaar schijnt mijn bruid te zijn opgestaan en staat
nu ‘en grand toilet’ vóór mij. – Wèg was mijn drift, en in dat oogenblik had ik bijna
het uur gezegend, dat mij ruïneerde. Ik vroeg mijzelve in verheugde verbazing af:
‘Wat wil ik nu nog meer?’ (zuchtend) Maar wij zijn er nog niet! – Ik wil mijn lieve
bruid in vervoering in mijn armen drukken, maar door een handige manoeuvre van
den ouwen Amerikaan, die altijd schijnt gerekend te hebben op alles, scheelt het
bedroefd weinig of ik had de ouwe Amerikaan omhelst, wat toch geenszins mijn
plan was. ‘Maar, aanstaande schoonpapa, permitteer...’ ‘No, Sir, wij gaan eerst
trouwen!’ – Nu voert papa zijn dochter aan den arm naar het rijtuig, en ... mij schiet
niet anders over, dan hun als een jockey te volgen. Gebelgd over die behandeling,
vraag ik den ouwen Amerikaan spottend: of ik ook op den bok moet plaats nemen!
(met een zucht) Neen, dat was dan toch niet noodig. – Zijn dochter moet plaats nemen
op de achterbank, ik recht tegenover haar. – Nu kan ik haar vrij in de oogen zien.
(driftig) Ook alweer onmogelijk! – Mijn bruid zit als een bewaarschoolkind naar den
grond
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te kijken. – ‘Gunt mijn engeltje mij nu niet eens een blik in haar lieve oogjes?’ –
‘Als wij getrouwd zijn, Sir!’ – Ongeduldig kijk ik even naar buiten; mijn ouwe
Amerikaan is van het portier verdwenen! – Jawel, maar een nieuwe ramp overkomt
mij!
John de koetsier, heeft het zwarte stel op de paarden gelegd – de ouwe Amerikaan
wil voor deze feestgelegenheid het witte stel op de paarden hebben, en staat nu vóór
de paarden kalm te wachten, totdat John, even bedaard als zijn heer, zijn span paarden
opnieuw heeft opgetuigd. – Papa komt nu in het rijtuig naast zijn dochter te zitten,
en statig in deftigen pas, aanvaarden wij de tocht naar 't raadhuis. Het had meer weg
van een begrafenis-, dan van een trouwplechtigheid!
Nu zijn wij reeds zes volle weken getrouwd, mijn ouwe Amerikaan woont bij ons
in, en is steeds in hare omgeving, hij heeft ons nog geen minuut alleen gelaten; 's
avonds geleidt hij zijn dochter tot aan de deur harer slaapkamer en dwingt mij de
mijne te betrekken! Als reden geeft hij daarvoor op, dat dit de eenige manier is, om
mijn driftig temperament tot kalmte te brengen. Dat mag nu een Amerikaansch
Homoeopatisch geneesmiddel zijn, maar voor mij is het niet uit te houden, ik word
zenuwachtig ... korzelig ... enfin ik krijg al de eigenschappen van een onmogelijk
mensch! en heb ik daarvoor reden of niet? Verbeeld U, gisteren wil ik een eind aan
die ondragelijke Amerikaansche methode maken, en vraag de ouwe Amerikaan
tamelijk opgewonden, hoelang hij mij nog zoo, als een schoolkind wil blijven
behandelen? waarop hij met een marmeren glimlach als altijd antwoordt: ‘eerst kalm
worden schoonzoon!’ – en van morgen kom ik
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tot de ontdekking dat hij zijn dochter voor een half jaar naar zijn familie in Italië
heeft gezonden, zonder haar zelfs toe te staan, afscheid van mij te nemen (driftiger)
het was zegt hij, tot ons beider bestwil! – Daarop heb ik hem woedend verlaten en
ga nu in Parijs eenige afleiding zoeken; vandaar zal ik een cheque op schoonpapa
trekken dat hem zijne Amerikaansche haren te berge zullen rijzen, misschien neemt
hij dan wel wat van mijn temperament over! – (iets naar den voorgrond) Ik hoop
dat U er niet met mijn ouwe Amerikaan over spreken zal, maar ... mocht ik door den
tijd nog eens vrijgezel worden ... al had ik 500,000 guldens met Rouge et Noire
verloren, en al stonden er drie ouwe Amerikanen met acht en twintig huwbare dochters
gewapend voor mij ... ik teeken nooit meer, promessen op drie maanden!
(vertrekkende) God beware mij daarvoor!
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Met of Zonder.
Monoloog
Door Fabiës.
(Een ware geschiedenis hoe ik aan mijn vrouw ben gekomen).
(Snel voor te dragen).
Ik zal maar dadelijk met de deur in huis vallen en U ronduit vertellen, dat ik verliefd
ben, maar niet gewoon verliefd, smoor verliefd tot over mijn ooren toe. Ik doe 's
nachts geen oog meer toe. Bij mijn t'huis zeggen ze dat ik mager geworden ben, dat
komt zeker omdat ik geen trek meer heb sedert Cupido's pijl mijn hart gewond heeft.
Werkelijk, mijn familieleden maken zich erg ongerust over me hetgeen ik het beste
merken kan aan de kleine versnaperingen die mijn tantes mij toezenden, hetgeen ik
in normale omstandigheden niet van haarlui gewend ben. Dat gaat meer zoo in de
wereld, als je familie bezit worden ze altijd hartelijker hoe ouder of hoe zieker je
wordt. De colporteur van de begrafenis-vereeniging is al een paar malen voorbij mijn
huis komen wandelen, alles
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't gevolg van uitgestrooide praatjes in de buurt over mijn doodelijke verliefdheid, in
één woord 't is om dol te worden, vroeger wist men alleen maar te zeggen of je
geboren zoudt worden, maar nu, nu willen ze je zelfs op commando dood hebben.
Ik zit op een morgen op het oogenblik dat ik weer een hevige aanval van
verliefdheid kreeg voor mijn schrijfbureau, juist acht dagen voor ik het jawoord van
haar zou gaan halen. Zooals gij begrijpen kunt in een vreeselijke spanning.
Om wat afleiding te hebben nam ik een sigaar uit 't kistje dat voor mij stond, nam
een briefje dat ik in elkander frommelde, en wilde dit aan de kachel aansteken, toen
ik tot mijn schrik bemerkte dat het de rekening van mijn kleermaker was van 't vorige
jaar die natuurlijk nog niet betaald was, groot f 375.
Mijn zwarte lakensche jas waarin ik over acht dagen misschien de gelukkigste
sterveling op de wereld zou worden hing nog altijd onbetaald in mijn kleerkast en
was er sedert mijn laatste examen niet uit geweest.
Ik haal ze er uit, ach lieve hemel, totaal bedorven, hij zag eerder grijs dan zwart,
vol wijnvlekken en sporen van roomsoezen, er waren vlekken bij die de grootte
hadden van de provincie Gelderland en Noord-Brabant; de voering hing uit de beide
mouwen en een pand was er geheel afgetrokken, ik moest bepaald een nieuwe hebben.
De rekening van 't vorige jaar was nog niet betaald, mijn kleermaker zou mij dus
met een zuur gezicht aan zien komen, en toch moest ik naar hem toe. Ik nam mijn
hoed, trok mijn jas aan en snelde de straat op. Ik vloog meer dan ik liep, alles ging
voor me uit den
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weg; behalve een ouderwetsche baker, die ik in de gauwigheid omverliep. Ik keek
uit medelijden even om en zag haar van uit de verte evenals een elastieken bal nog
een paar malen op en neer veeren.
De brandweer die juist gealarmeerd was bleef op mijn wenk stilstaan, en de politie
blies 't signaal alleen om voor mij ruimte te maken.
Ik kom op de stoep van mijn kleermaker, de deur stond aan, liep naar binnen, en
zei niets anders dan ‘binnen acht dagen een zwarte lakensche gekleede jas, uiterlijk
binnen acht dagen hoor! anders raakt jelui mijn clanditie kwijt.’
‘Maar dat gaat onmogelijk mijnheer,’ zeide de coupeur, ‘wij zijn nu juist in den
druksten tijd; ziet U maar,’ en hij wees op een twaalftal kapstokken waaraan twaalf
zwarte rokken hingen, ‘allen dezen moeten nog vóór a. s. Donderdag afgeleverd
worden.
‘Dus onmogelijk; dan ga ik naar een ander.’ Toen ik hem daarmede gedreigd had,
draaide de kerel bij. ‘Nu, omdat U het is zal ik zorgen dat U ze heeft.’
‘Binnen acht dagen?’
‘Binnen acht dagen,’ herhaalde hij, ‘U kunt er van op aan. Wanneer komt U
passen?’
‘Passen dat behoeft ge niet, je hebt mijn maat.’ – Ik was alweer aan de voordeur,
toen hij mij uitlatende op vleienden toon vroeg: ‘denkt U eens om uw rekening?’
‘Denk liever om mijn jas,’ riep ik hem toe, en ging heen.
Acht dagen daarna, 't was een Zaterdag-ochtend, de dag waarnaar ik zoo vurig
verlangd had, was aangebroken. Het is anders mijn gewoonte niet om
Zaterdags-ochtends
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t'huis te blijven, de menschen hebben de onhebbelijke gewoonte dan altijd met
rekeningen te komen.
Ik was verplicht t'huis te blijven, want ieder oogenblik kon mijn nieuw bestelde
jas komen, ik maakte me al ongerust dat hij verkeerd bezorgd was en wat dan te
beginnen! Ik kon toch onmogelijk zonder jas 't jawoord van haar gaan halen.
Goddank, daar wordt gescheld! ‘Daar zal je mijn jas hebben,’ riep ik, opspringende
van vreugde, en wilde haar al aanvatten. ‘Meheer!’ klonk de stem van de meid, ‘daar
binne ze met de bus van de doleerende.’
‘Loop naar den duivel,’ en duwde de deur voor haar neus dicht.
Ik geraakte hoe langer hoe meer in spanning en liep de kamer onophoudelijk heen
en weer.
Er werd weer gescheld. Daar zal je mijn zwarte jas hebben, geen minuut daarna
kwam Saartje, zoo heette de meid, met de jas over haar arm de kamer binnen.
Ik griste ze haar af en in minder dan geen tijd had ik het nieuwe kleedingstuk
aangetrokken, en liep de deur uit om naar haar toe te snellen, van wier lippen mijn
toekomst afhing.
De bocht van de Heerengracht was de plaats mijner bestemming. Op de stoep
gekomen geloof ik dat ik wel een beetje te hard gescheld heb, want de dienstmeid
die mij opendeed, keek mij met zulke verwoede blikken aan alsof zij mij wilde
verslinden.
Op mijn vraag of juffrouw Eugenie te huis was, kreeg ik tot antwoord, of uwes
maar zoolang in de zaal wil gaan, de jongejuffrouw komt dadelijk bij U. Ik liep de
lange marmeren gang door en kwam in de zaal, waar ik
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een oogenblik gelegenheid had om uit te blazen. Op eens ging de deur open en
mejuffrouw Eugenie trad binnen. Ik was te verlegen om iets te zeggen.
Toen zij begon met ‘mijnheer,’ mijnheer, dacht ik bij mij zelven en ik wist al hoe
laat het was, niettegenstaande de pendule in de zaal stil was blijven staan. ‘Mijnheer,’
herhaalde zij op eenigszins nuffigen toon, ‘ik was op uw bezoek voorbereid, en kom
U mededeelen, dat er van eene verbintenis tusschen U en mij niets kan komen, mijne
familie is er op tegen.’
Dit was voor mij genoeg, misschien was hun ter oore gekomen, dat eenige mijner
familieleden minder gelukkig geweest waren in hunne zaken en failliet waren
verklaard.
Ik nam mijn hoed, drukte die met een harde slag over mijn hoofd en zei op ernstigen
toon: ‘Mejuffrouw, 't spijt mij, dat U niet volgens de inspraak van uw eigen hart
gehandeld hebt en ik hoop van ganscher harte, dat zich nog eens voor U een dergelijke
gelegenheid mag voordoen.’ Ik liep woedend de deur uit, in mijn verbolgenheid
vergetende de voordeur te sluiten, maar in 't volle bewustzijn dat ik een blauwtje
geloopen had.
Op mijn kamer gekomen trok ik mijn tweede onbetaalde jas uit, frommelde haar
van woede in elkaar en wierp ze op een stoel, bij mijzelve denkende, dat is eens,
maar nooit weer.
Een jaar na dien noodlottigen dag zat ik op het terras van een der hôtels op de
badplaats te Ostende. Het was een gloeiend heete zomerdag. Geen vogel deed zijn
zoet gefluit hooren. Uit de spleten van het terras, dat gebarsten was door de felle
zonnehitte, kroop nu en dan
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een schichtige hagedis, als vreesde zij het zonlicht. Het was snik heet. Geen wonder
dat alle badkoetsjes aan 't strand bezet en besproken waren, en de bordjes aan 't strand
wezen duidelijk aan dat er al 400 meer dames- dan heeren-baden genomen waren.
In Ostende heeft men bains-mixtes, geen wonder dat de zee mij toelachte, en met 't
idee om een water-quadrille te organiseeren onder al die nymphae albae, wachtte ik
geduldig mijn beurt af. Ik had voor een half uur geleden al een badkoetsje besteld
en poperde van ongeduld toen ik bemerkte dat het schoone geslacht bij tientallen het
droge opzocht, en als lodderige padjes in 't lauwe zand krioelden.
Eindelijk kwam de badmeester mij waarschuwen, ik liet er geen gras over groeien
en binnen vijf minuten lag ik in de zilte baren te spartelen dat het een lust was. Ik
had een paar meters gezwommen, toen ik plotseling mijn hoofd stootte tegen een
voorwerp van een weekachtige zelfstandigheid, dat veel overeenkomst had met een
reusachtige zeester. Tot bezinning gekomen, ging ik overeind staan, en ontdekte toen
tot mijn verbazing, dat ik in botsing gekomen was met een allerliefste dame, die even
als ik na de aanvaring was opgestaan, zoodat wij beiden tegenover elkaar stonden.
Mijn eerste werk was natuurlijk haar mijn excuses aan te bieden, die zij niet wilde
aannemen, daar zij beweerde evenveel schuld gehad te hebben aan onze ontmoeting
als ik. Ik vroeg haar, nadat ik weer geheel bij mijn positieven was: ‘Mevrouw, hoe
zwemt u?’ (hoe vaart u, kon ik moeielijk vragen, daar er van een schip geen spoor
te zien was). ‘Dank u,’ herhaalde zij en na dezelfde vraag tot mij gericht te hebben,
vroeg ik haar

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

205
of zij er iets op tegen had, om met mij een eindje op te zwemmen. Zij nam mijn
aanbod aan, en haar mijn arm onder water presenteerende, zwommen wij beidjes 't
strand eenige malen op en neer en keuvelden recht gezellig met elkander (met
gebaren).
's Avonds was er concert in 't badhôtel, geen tafeltje bleef onbezet, niemand was in
huis of in 't hôtel gebleven, iedereen wilde genieten van den heerlijken zomeravond.
Ik zocht een plaatsje, maar kon er geen vinden. In de verte zag ik een tafeltje met
één persoon er aan, ik liep er heen, nam een stoel en wilde gaan zitten. Het toeval
wilde, dat het mijn zwem-compagnon van heden middag was, die er alleen zat. Ik
vroeg of zij er iets op tegen had, dat ik aan haar tafeltje ging zitten. ‘Integendeel,
mijnheer, ik stel uw gezelschap zeer op prijs.’ Hoe meer wij spraken, des te liever
vond ik haar, wij werden hoe langer hoe meer intiem; zij vertelde mij, dat zij meer
dan vier weken alleen op de badplaats vertoefd had, maar nog nooit gezellig kennis
gemaakt had en dat 't van daag voor 't eerst gebeurd was; dat zij een weduwe onder
water geweest was zonder kinderen, matig gefortuneerd en 't heel verdrietig vond,
zonder kind of kraai op de wereld te moeten rondzwerven. Zij vertelde mij dat alles
zoo naïef en onschuldig, dat ik, hoe of 't kwam, weet ik niet, gecharmeerd op haar
werd. Ik vertelde haar mijn levensloop; zei haar, dat ik ook nog nooit zoo gezellig
kennis gemaakt had en vroeg haar of zij wel altijd met mij zou willen leven, wandelen,
rijden, zwemmen, etc.; toen kleurde zij, maar antwoordde niets.
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Haar zwijgen was voor mij een goed teeken.
Na 8 dagen, waarin wij elkander herhaaldelijk ontmoet hadden, vroeg ik 't zelfde
nog eens, en gaf zij hare toestemming, en een half jaar later zijn wij getrouwd.
Met mijn vrouw heb ik een recht huiselijk leven, onze kinderen konden eerder
zwemmen dan loopen, hetgeen ons niets verwonderde, en ik weet zeker, dat als ik
weer eens een vrouw ga vragen, 't geen ik hoop, dat niet meer noodig zal zijn, ik er
in 't vervolg altijd eentje vragen ga zonder jas, broek, etc. aan.
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Mijn vrouw slaapt.
Monoloog
Door J. H. Speenhoff.
Komt voorzichtig op, glimlacht gelukkig, wrijft zijne handen, loopt op zijne teenen,
komt tot vlak voor 't voetlicht.
St! st! st! Ze slaapt, waarachtig ze slaapt, mijn vrouw slaapt... (ernstig) míjn –
vróuw – sláapt (maakt even eenige kuitenflikkers) Slaap wel, dierbre Miete-Bet, uw
Janus waakt over U. Dat Morpheus u zacht in zijne armen wiege, als hij tenminste
sterk genoeg is, want mijne vrouw is zóo dik dat ze wel drie van die Morpheuzen
mag bestellen.
Mijn vrouw slaapt!
Ik bemerk wel dat 't u niet veel schelen kan of mijn Miete-Bet slaapt dat komt
omdat u niet weet wat dat voor mij beteekent.
Als hare armen zoo kinderlijk naast haar liggen, als haar beenen niet meer heen
en weer gaan, als hare zielvolle oogen gesloten zijn en haar mond heelemaal dicht
is, is 't net of ik uit de gevangenis in de soos stap; dan
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herinner ik me weer dat ik 't hoofd van 't gezin ben, dat ik Siegfried heet en dat er
een tijd geweest is dat ik niet getrouwd was.
O! ik haat mijne Miete-Bet niet, dat zou ik zelfs niet durven veronderstellen, maar
als ze daar zoo in haar beddeke ligt, als ze zoo gezond slaapt dat hooren en zien je
vergaat en de buren op den grond stampen van het lawaai, dán en dán alleen komt
ze mij zoo goed, zoo lief, zoo schoon en zoo gevaarloos voor. O, ik wou maar dat
ze altijd sliep, niet de eeuwige-je-weet-wel slaap dat niet, maar dat ze den heelen
dag zoo rustig en gelaten onder de dekens lag en dat ik alleen haar hoofd maar kon
zien daar had ik al genoeg aan.
Hoort u in de verte dat vreeselijk gebrom niet, u dacht zeker dat er repetitie met
een kanon gehouden werd, neen, dat is nu mijn vrouw in haar slaap. Hoort u 't niet,
nu dan moest u hier 's staan, 't is vreeselijk als je goed luistert. Deze kostbare
oogenblikken zijn voor mij als rozengeur en maneschijn maar straks als ze weer
opstaat dan wordt 't hondenweer voor me.
Toen ik zooeven hier voor u kwam te staan dacht u natuurlijk dadelijk: Hè je kunt
zien dat die man getrouwd is en dat hij de baas niet is in 't huis van zijn vrouw. Als
ik mijn ouwe vrienden tegenkom zeggen ze: ‘Jongen Janus, je mag er wel eens naar
laten kijken, wat zie je 'r uit’ en dan zeggen ze er altijd nog bij: ‘Zeg, mocht je alleen
uit of is je vrouw niet thuis?’ en dan zeg ik zoo onverschillig mogelijk: ‘Mijn vrouw
slaapt!’
(Hij schrikt.) O God! (loopt naar den achtergrond, luistert, komt weer bedaard
en vroolijk terug) Nee, ze slaapt nog, ik dacht dat ik wat hoorde. O, 't is vreeselijk
als
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ze wakker wordt en ik ben niet op mijn post, dat wil zeggen als ik niet bij haar
nachttafeltje zit en haar voorzichtig vraag of ze beter is en of de twee pond biefstuk
en de rest van 't eten haar goed bekomen is. Ja, u moet weten, dat mijn vrouw altijd
lijdende is, vooral als ze pas gegeten heeft, dan moet ze toch zoo lijden, zegt ze.
Als ze dan wakker wordt zit ik met haar zakdoek gereed om 't neusje te snuiten
en dan vraag ik of de pijn wat minder is en dan antwoordt ze altijd: ‘'t schikt nog al,
geef me 's 'n droppeltje cognac voor de kramp!’ en als dat er dan ook nog bij zit
vraagt ze of ik niets heb gedaan en of ik soms ergens van gesnoept heb.
Voor ik verder ga zal ik u vertellen hoe mijne Miete-Bet er wel uit ziet. Ze heeft
goudblond haar, staalblauwe oogen, een hart van goud en een zilveren stem, een
ijzeren wil en een stalen geduld; 't is dus een metalen dame. Ze is niet alleen 't hoofd
van mijn gezin maar ook de buik, want ze is zoo dik, dat we zelden tremmetjes
kunnen pakken, ze kan niet door de deur en laatst toen ze de boel geforceerd had en
toch in de trem zat, moesten we meê naar de remise, want ze kon er niet meer uit. In
de remise werd de deur uit de wagen genomen en zoo werden we verlost. U kunt u
zeker wel voorstellen welk figuur of ik bij die volksvermaken sla. 't Personeel van
de trem proest natuurlijk van de lach en ik moest mijn best doen om eerbiedig te
blijven. Dan heeft ze bij die gelegenheden de gewoonte om mij te verwijten dat ze
zoo ongelukkig is, dat 't mijn schuld is en dat ik afgunstig op haar gezondheid ben.
Soms begint ze even te vloeken en om me te plagen roept ze: ‘Potverdikkeme!’
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Nee, als we met fatsoen willen tremmen moeten we 't zomers doen, dan zijn de
wagens open. Dan stopt de trem, de koetsier stapt er af en komt van achter duwen
met den conducteur en ik trek van voren met eenige welwillende heeren, die ook
meêrijden. Dan koopen we drie plaatsen voor ons beiden en geven den conducteur
een fooitje voor 't lossen en laden.
Laatst zouden we 's naar Amsterdam gaan, gewoonlijk doen we dat per nachtboot
omdat we moeielijk door 't portier van de trein kunnen, maar nu was er haast bij, we
zouden dus per spoor gaan. Goed, we nemen de kaartjes, die mijn vrouw dadelijk in
haar reticule bergt. Na veel gewurm en gemier en geduw komen we in de coupé
terecht, portier dicht, trein weg. Mijn vrouw valt dadelijk in slaap en ik ging lekker
in 'n hoekje zitten om nu 's de baas over mijn eigen te spelen.
In Gouda komt de conducteur de kaartjes nazien.
‘Asjeblieft, meneer!’ zegt hij.
‘St! St! mijn vrouw slaapt!’ fluister ik hem geheimzinnig in 't oor.
‘Wat gaat mij dat aan?’ roept hij.
‘Man, schreeuw zoo hard niet, je weet niet wat je doet, ze slaapt, zie je dat niet?’
‘Dat kan me niet schelen, asjeblieft, de kaartjes en gauw!’ de man werd boos.
‘Ja maar,’ zei ik vriendelijk, ‘mijn vrouw heeft ze in haar reticule, ik durf ze niet
wakker te maken, hoor, als ik aan haar reticule kom, schrikt ze bepaald en dan zijn
de gevolgen niet te doorstaan. Als jij er an durft te komen, ga je gang, 't is mij goed!’
‘Zeker!’ zegt de eenvoudige man en schudt mijn vrouw
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wakker. Toen gebeurde er iets ontzettends, ze zette in eens haar heele mond open en
brulde: ‘Wat mot je, vent?’
De conducteur viel om en zei van de schrik: ‘Mevrouw!’
Dat was 't beste wat hij had kunnen zeggen, want ze is ijdel; de kaartjes kwamen
te voorschijn. Toen ze geknipt waren en hij weer buiten stond, zei hij achter zijn
hand tot mij: ‘Is dat uw vrouw?’ Ik zeg: ‘Ja.’
‘Heelemaal van u alleen?’ vroeg hij verbijsterd.
‘Zeker,’ antwoordde ik, ‘dat kan je toch wel an me zien.’
‘'t Is vreeselijk,’ fluisterde hij. ‘God zij met u!’
De trein vertrok vijf minuten te laat.
Als mijn vrouw slaapt, gevoel ik mij als iemand, die niet meer zeeziek is, dan zing
ik mijn lijflied.
Als mijn vrouw slaapt, rook ik stil sigaren in de keuken, pruim ik tabak in den
tuin, drink ik stiekum een glaasje kwast en als 't 's avonds gebeurt, blijf ik wel 's twee
of drie heele kleine minuutjes over tienen weg.
Als we zoo 's naar den schouwburg gaan, kunnen de menschen drie rijen achter
ons niets zien van haar walvisschenrug en niets hooren door haar gesnork. In de zaal
van de schouwburg speel ik natuurlijk voor de heer des huizes en de verantwoordelijke
persoon, maar als ze in slaap gevallen is, sluip ik stil weg en ga in de koffiekamer
zitten rooken. Zoodoende houd ik me of ik er eigenlijk niets mee te maken heb. Maar
dit komt me gewoonlijk duur te staan, want thuis gekomen begint ze met op mijn
teenen te trappen en daarna de boterpot voor mijn neus weg te nemen of thee zonder
suiker te geven.
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Mijn vrouw is al overal doorgezakt: door de stoelen, door het bed, door haar fiets,
door de zolder en door 't ijs en laatst door de bril.
Daarom durven we niet in de nieuwe buurten gaan wonen, uit vrees dat ze òf door
de gevel valt, òf door de trappen zakt. Een maand of drie geleden waren we als
getuigen op een bruiloft gevraagd. Goed, ik trek mijn andere pak aan, zet mijn andere
hoed op en koop 'n wit dasje. Mijn vrouw zou haar zwarte zijden aan doen, maar dat
ging zoo gemakkelijk niet, want ze had 'm in geen jaren gedragen, zoodat-ie veel te
nauw was. Er moesten dus banen ingezet worden. Ik ga naar de winkel en koop de
noodige stof; de naaister en ik zetten de lappen er in en mijn vrouw sliep terwijl van
aandoening; nou, daar was ik wat blij om, want die naaister was 'n heele gezellige
vrouw. Hè, dacht ik, als ik nou zoo'n echtgenoote 's had, zoo'n magere, net als ik,
dat zou wat goedkooper uitkomen. Je hebt niet zooveel aardappelen, brood, vleesch
en kruidenierswaren er voor noodig. Zoo'n magere gaat aan tafel zitten, pikt 'n
blommige aardappel met wat saus en daarmee uit. Maar goed, de magere en ik zetten
de lappen er in, mijn vrouw wordt wakker om 'n glaasje bessen te drinken, zakt uit
't bed, trekt de japon aan en de magere en ik zeiden dadelijk: ‘'t is of-ie geschilderd
zit, zoo prachtig sluit-ie in de taille en over de rug.’ De feestdag breekt aan.
We zijn gekleed. Mijn vrouw heeft een heele dag doorgeslapen, om op de bruiloft
niet al te veel te snorken. Er komt een open rijtuig, mijn vrouw in de bak, ik op den
bok. Onderweg bemerkt ze, dat haar kous afzakt, hetgeen zeer lastig was, want ze
kan zoo'n ding
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zelf niet aantrekken of ophalen. We komen voor 't huis, stappen uit, worden
ontvangen, voorgesteld en verzocht plaats te nemen. Mijn vrouw vroeg echter verlof
om zich even te verwijderen, ten einde iets aan haar toilet te veranderen. Er werd
haar een zijkamertje aangewezen, ik kreeg een knipoogje en moest mee om het
karrewijtje op te knappen. Miete-Bet gaat op een stoel zitten en zet haar voetje op
een stoof, tilt koket haar zijden rokjes op en even onder de kuit, enfin, u weet wel,
maak ik de kouseband vast. Nu, voor een man en een vrouw, die twintig jaren
getrouwd zijn, is dat een zeer gewone zaak. Maar 't toeval wil, dat nog andere dames
iets aan hun toilet wenschten te doen en dus door de gastvrouw naar 't zelfde kamertje
gezonden werden. Een kraaknet jonge juffertje komt binnen en ziet mij druk bezig
met kousen ophalen, hetgeen op 't eerste gezicht en vooral voor iemand, die er niets
van weet, wel een beetje raar schijnt. 't Juffertje draait zich in eens om en heeft de
onvoorzichtigheid om: ‘O foei!’ te roepen en daarna: ‘Wat 'n familie!’
Mijn vrouw is erg op haar familie gesteld moet u weten, en zoo'n beleediging slikt
ze maar in eens niet. Ze kloutert overeind, loopt naar de gangdeur, zet haar mond
open en roept de juffrouw ‘Magere tafelpoot!’ na. 't Huis dat vol feestrumoer was,
werd in eens stil van deze uitroep en 't gezelschap keek om de hoeken der deuren
wat er te doen is. Het juffertje vlucht de zolder op, mijn vrouw vaart als een monitor
door de gang naar de ontvangkamer, waar de gasten haar zwijgend aanzien. Ik sloeg
natuurlijk weer 'n figuur als 'n lampeglas naast een luchtballon. Gelukkig was mijne
vrouw zoo verstandig om zich

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

214
verder bedaard te houden, ze was zeker ook een beetje geschrokken over 't gebulder
dat ze zelf had losgelaten. De feestvreugde en de jongejuffer komen langzamerhand
terug. Mijn vrouw schommelt tusschen de gasten door als een belboei in de zee, allen
loopen om haar heen en velen glimlachen. Op eens hoor ik een klein gilletje, mijn
vrouw heeft haar doel bereikt, ze heeft de magere juffrouw onder schot gekregen en
het meisje op de teenen getrapt. De gasten dachten dat 't toeval was, maar ik wist
wel beter, ik kende die verpletterende liefkozingen.
Maar eindelijk gaan we naar 't stadhuis om te getuigen en geven 'n fooi aan de
bode, vandaar naar de kerk, we zingen, bidden en geven 'n fooi aan den koster. Ik
moest natuurlijk voor drie personen betalen, omdat mijn vrouw een extra stoel uit
de pastorie had gekregen. We rijden naar huis en gaan aan tafel. Ik zat niet naast
mijn vrouw, maar naast een vriendelijke weduwe, die de ‘n’ niet kon zeggen en mij
dus ‘Jamus’ noemde. Miete-Bet zat naast een kleine, bolle hoofdonderwijzer, die
om alles lachen moest en van die mannen houdt mijn vrouw niet, maar doordat er
zooveel te eten was, lette ze niet veel op 't gebabbel van den ambtenaar en keek veel
meer naar mij en de weduwe, die fel kleurde van de warmte en de wijn en misschien
ook wel van de malle dingen die ik van mijne vrouw vertelde. Vooral mijn verhaal
van de kousen ophalerij deed haar gieren van de lach. ‘Jamus, hé God Jamus, hou
mou op, ik word er maar vam!’ Ik dronk veel te veel wijn en mijn weduwe ook; mijn
vrouw had 't gelukkig te druk met schranzen, anders had ze ons bepaald wat leelijks
gedaan. Maar de vreugde
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duurde niet lang; toen het maal gebruikt was werd ons koffie in een andere kamer
aangeboden, mijn vrouw wil opstaan, doch door de buitensporige opvulling met eten
berst er een naad van haar japon en een gedeelte van haar chemise (op zijn zachtst
gezegd) kijkt door de scheur. Van verbijstering valt mijn vrouw weer neer, maar
bemerkte niet dat de hoofdonderwijzer haar had willen ondersteunen. Ze ploft dus
op haar tafelbuur, met 't gevolg, dat de goede man geheel onder haar verdwijnt, de
stoel zakt in en de heele hoop ligt op den grond, 't tafellaken schuift meê, de flesschen
vallen om, de puddingen, vruchten en hazelnootjes rollen over den grond. Groote
opschudding, mijn vrouw barst hoe langer hoe meer, de onderwijzer wordt bedwelmd
weggedragen, mijn vrouw wordt omhoog getrokken en staat bijna in haar
nachtcostuum. De maagden vluchten naar de zolders, de heeren gillen van de lach,
de moeders spreken er kwaad van en ik sta in de hoek van 't vertrek als een bezeten
aap te dansen van de pret en de wijn. De hoofdonderwijzer komt bij en wordt per as
naar zijn huis gevoerd.
Mijn vrouw zijlt 't vertrek uit, doet een mantel om en gaat heen zonder mij, zonder
haar Janus. Nu moet ik u in vertrouwen mededeelen dat ik daar zeer verheugd over
was. Ik vergat de gevolgen en vroeg de weduwe ten dans. 't Feest was prachtig en
ik kwam zeer aangeschoten thuis.
Mijn vrouw sliep, ik wandel dus naar mijn zolderkamertje om uit te rusten. Toen
ik goed en wel te bed lag begint mijn vrouw beneden hevig te gillen, ik de trap af,
ze sliep niet en gebood me om naast 't nachttafeltje te gaan zitten om te waken.
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Sedert dien tijd mag ik niet meer naar feesten en moet ik bij mijn gewone dagtaak
ook nog trappen vegen en aardappelen schillen.
Nu begrijpt u zeker wel waarom ik zoo verheugd ben als mijn vrouw slaapt.
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‘De nieuwe Richting.’
Oorspronkelijke monoloog
Door A. Reyding.
(Hij komt op en maakt een ouderwetsch compliment aan de dames, d. i. hij werpt
met de rechterhand een kushand in de zaal, neemt met de linker den hoed af, terwijl
hij de beenen bij elkaar brengt, vervolgens buigt hij snel, met de rechterhand op 't
hart, daarna nog een kushand rechts).
Dat is de ouërwetsche manier! (Hij groet weer, maar nu met kromme armen en
opgetrokken schouders, beenen van elkaar – à la schneidige Leutnant – neemt zijn
hoed met de rechterhand af, en doet alsof hij met de linkerhand iemand de hand
schudt, maar ter hoogte van de kin ongeveer). En dat is de nieuwe richting!... Nog
niet opgelet, dames en heeren? Kijk: (hij voert de tweede reeks bewegingen onder 't
spreken nogmaals langzaam uit). U brengt de voeten een weinig uit elkaar, trekt het
hoofd in de schouders, buigt onder 'n hoek van 160 graden, neemt den hoed af,
beschrijft een horizontale
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cirkelboog, schudt hem uit alsof er ... zand in zit en geeft een hand zóó, heelemaal
uit de hoogte in de hoogte, op de hoogte van de Adamsappel. 't Is heel eenvoudig,
dat ziet u, maar je mot 't maar weten!
Hoe ik daar zoo precies achter ben? Dat zal ik u zeggen ... Heeft u wel eens met
'n kapotte schoen in een plas getrapt?... Niet?... Ik wel!... Ja, maar zóó bedoel ik 't
niet ... Ik zocht naar een verheven vergelijking en daar kom ik in eens met die kapotte
schoen in dat plasje terecht ... Enfin, zoo'n gevoel heb ik nou net. De eene voet droog
en de andere kletsnat. Ik ben aan den eenen kant ouderwetsch en aan den anderen
kant modern!
U zal zeggen, dan moet je je in 'n spelletje laten zien!
Jawel, maar ik zou je danken. Ik kreeg 't grootste schandaal, inwendig natuurlijk.
(Hij wijst rechts.) Mijn ouderwetsche kant, dat 's deze, waar de portemonnaie zit,
die zou 't te kwaad krijgen met de moderne, dat 's hier, (wijst links) aan den kant van
mijn hart en m'n sigarenknijpertje. Stel je nou voor wat 'n spektakel, inwendig
natuurlijk, maar vreeselijk! Als dat gebeurt sta ik nergens meer voor in!
Ik ben nu nog neutraal. Ik ben eenig in de geschiedenis der wiskunde. Ik ben
namelijk een tweezijdig lichaam. Laat dus vooral de professoren en de jongelui van
de burgerschool goed opletten!... Vierzijdige lichamen zijn alledaagsch, hol en stom,
zou ik haast zeggen.... Driezijdige zijn er niet ... Éénzijdige, daar krioelt het van,
maar de tweezijdige lichamen, ja daar is maar eén van op de heele wereld, en dat
ben ik! O, maar ik ben er geen haar grootsch op ... Nee, waarachtig niet! Ik geef zelfs
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tusschenbeiden nog wel eens iemand de hand, maar m'n rechter ... m'n rechter ...
deze (wijst op z'n linker) die van de nieuwe richting, dat lekkers krijgen ze niet.
En let nu goed op, want ik ben niet dikwijls zoo openhartig. Ik zal 't maar éénmaal
zeggen, maar dan moet u 't ook onthouden: ... Loop 's zomers nooit met een strooien
hoed met een rood lint aan het strand in Scheveningen. Doe dat nooit, want waarachtig
dat 's iedereen z'n werk niet. Met mij is dat wat anders: ik ben voor de planken geboren
... nou ja, u begrijpt, planken, dat wil zeggen: strand. Want als je in dien toestand
van ... van ... halfheid komt ... (wijst op z'n hoofd) totaal!... meer zeg ik u niet.
Natuurlijk komt dat niet zoo een, twee, drie. Maar ik had een dorst, dien dag! Dat
heb ik altijd als er wat bizonders met me moet gebeuren. En wat gebeurde nu?...
Wien kom ik daar tegen?... Ja, wien kwam ik daar ook weer tegen? (tracht zich te
herinneren) Nou, kom, och ... u kent hem wel, 't is die meneer met dat ... (wijst en
}mimeert: dik hoofd met bolle wangen) en die lange ... (wijst zeer lange haren) en
zoo'n jasje ... (wijst zeer kort jasje en korte mouwen tot aan de ellebogen) ... een heel
bekend type ... anders kan ik z'n naam wel ... enfin, hij zal me direct wel te binnen
schieten ... Nou, die is tusschenbeide ook zoo half en half ... nou ja, natuurlijk bij
manier van spreken ... Ik bedoel die zit daar heelemaal in, in al dat nieuwe ... alleen
z'n nieuwe demi-saison, daar is-ie 'n beetje uitgegroeid ... Hoe heet-ie nou toch ook
weer ... Enfin, vreeselijk, geniaal, zulke handen en voeten, (wijst heel groote handen
en voeten) dat zie je direct.
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Nou, 't gewone praatje natuurlijk: ‘Zoo, hoe staat 't leven?’
‘Hoe 't leven staat?’ Dat zal ik je zeggen. (geheimzinnig) Het staat niet meer zóó,
(wijst zeer laag, met de vlakke handen, evenwijdig aan den grond) maar zóó! (wijst
met beide handen vlak uitgestrekt in loodrechte richting op en neer bewegend.)
‘Zoo waarachtig? Rheumatiek? Laat je je wrijven?’'
‘Neen, kerel!’ (zelfde spel, horizontale gebaren) Zie je, dat 's uit, dat 's de ouê,
dooiê boel, terwijl de nieuwe richting ... (wijst als een fontein die spuit, maar met de
vlakke handen) ‘Psssss!’ (doet het geluid van opspuiten na.)
‘Zoo, ja, jawel ... zoo'n fontein, allemaal water dat opspuit, eerst hoog de lucht in
en dan duizend belletjes ...’ Wat kreeg ik 'n dorst van dat spuitwater!
Maar hij pakte me bij m'n mouw en zei: ‘Beloof me dat jij zal gaan zoeken wat ik
niet heb kunnen vinden!’ Ik denk: ‘O God, die is bepaald naar Klondyke of zoo iets
geweest en is zonder een cent thuisgekomen!’ ‘Beloof me dat je 't zoeken gaat!’
‘Maar wat dan?’
‘'t Geluk! 't Wacht je daar bij het pepermuntwinkeltje met een rooden hoed en gele
verlakte schoentjes ...’
‘Wat kreeg ik een dorst!... Ik stikte ... Ik hield 't niet langer uit.
Ik zeg: ‘Bonjour, ga jij nou zoo lang in die stoel zitten, want ik ben direct terug.’
Ik gaf den man een dubbeltje, dat wil zeggen den stoelenverhuurder, en liet hem
alleen met zijn gepeins, nee, niet de stoelenverhuurder ... m'n vrind, maar ... tj ... tj
... (met de tong tegen 't gehemelte klappend) hoe heet ie nou ook weer... ach,
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u kent hem wel, hij draagt zoo'n boord (wijst zeer groote halsuitsnijding van platte
boord) en zoo'n das (wijst enorme das) enfin, onberispelijk geniaal, met spikkeltjes,
juist!
Op eens, daar naast 't Kurhaus, u weet wel, waar 't zoo vreeselijk tocht, daar kom
ik, en wat me nou nooit gebeurt, daar waait m'n hoed af!... Ik bleef stil staan ... U
moet weten, ik heb een vast systeem: als je hoed afwaait, moet je 'm nooit zelf
naloopen ... dat doen de andere menschen wel voor je ... ik maak dus een soort van
radelooze mimiek, en waarachtig daar liepen ze allemaal m'n hoed na. Op eens zie
ik een jonge dame, heel curieus mensch, te voet, niet per fiets, met een parasol bij
zich. En nou met die parasol pikte ze ... pikte ze ... net als een augurkie in een leeg
zuurfleschje ... tot ze eindelijk mijn hoed had opgepikt ... Ze biedt mij het dopje aan
op de punt van haar parasol en zegt met een engelachtige stem: ‘Leef gelukkig,
meneer!’
Allemachtig, daar trapte ik in den plas. Nou ja, figuurlijk, niet waar?
‘Leef gelukkig, meneer!’ kan ik dat niet ergens in 'n stuk van Ibsen gehoord hebben,
of in coupletten van Judels, enfin, in elk geval iets van de nieuwe richting.
Ik maak weer m'n compliment, maar nu met gevoel! (maakt weer compliment voor
de dames).
‘Gelukkig worden? Ik, juffrouw, dat kan 'n mensch niet eer, voor dat hij volkomen
“spiess burger” is geworden!’
‘U loopt nog in 't gareel, meneer.’
‘Neen, juffrouw, want toen u daareven mijn hoed oppikte, zijn de strengen
gebroken, en toen voelde ik dezelfde steek hier (wijst op hart). Mijn matelootje is
on
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beschadigd gebleven, maar mijn hart is gewond! Giet balsem in die wonden, of ...’
Ja, zoo sla je soms door als je een lief bakkesje ziet.
Ik sprong terug naar het Westen.
‘Meneer, wat gaat u doen? Dat is vreeselijk! Wil u voor mij in 't zoute water ...’
‘Ja, ik wou 'n bad nemen, maar ik beloof u, ik zal met zoet water weer afkoelen.’
‘Ach, meneer, is dat noodig?’
‘Ja, zeker, dat hoort zoo, en 't is netjes ... O, ik houd zoo van netjes, dat heb ik van
m'n grootmoeder...’
Haar gezicht betrok en ze zei:
‘Neen, meneer, dat kan niet waar zijn. Leest u Nietsche?’
‘Nietsje? Ik lees zoo wat van alles. Ik heb vandaag nog een drukfout gevonden in
de Staatscourant.’
‘Nietsche, met s, c, h, ...’
‘Ha!’
‘Nietsche, den filosoof. Hèm, heb ik 't te danken, dat ik u ontdekt heb, u is de
mensch in zijn edelsten, in zijn meest verheven vorm ...’ (zeer met zichzelf
ingenomen). Nou viel ze me toch mee; dat juffie had er toch wel kijk op, nee,
waarachtig, ze had smaak; toen ze dat zoo zei, begon ik iets voor die juffrouw Nietsche
... voor dien meneer Nietsche te voelen.
Edel, verheven, dat ben ik ook, ... als m'n belang 't meêbrengt. Daar ging ze weer
voort.
‘Och, och, us is ... Toen uw hoed afwaaide en u daar stond met uw ravenzwarte
lokken om uw hoofd wapperend, toen u daar stond, laag neêrziend op 't stumperig
kriel dat uw hoofddeksel naholde, o, toen was u voor mij de
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“Ubermensch”, groot, donker, afschimmend tegen de oneindigheid.
Geen twijfel meer! Dat was er een van de nieuwe richting! En ik werd meêgesleurd,
in galop!
Luister nu goed, meneer. Weet u wat dat zeggen wil: (zeer verheven) Ik heb van
middag snijboonen met aardappelen gegeten! Weet u wat dat zeggen wil?
‘O, ja ... ja. Ik heb toevallig wat anders gegeten, maar anders ... snijboonen, goed
gaar en dan zoo even in de boter ...!’
‘Boter ... och, ach meneer, spreek dat woord niet uit! Ontken niet ... U is een
verscheurend dier ... Boter!... Gisteren zag ik u nog een sausijzebroodje eten ... Hij
eet vleesch!... Mag ik U bekeeren?
‘Ja zeker. Is u van 't Leger des Heils? U ziet, ik ben gewillig genoeg!’
‘Maar ik ben Vegetariër. Heeft u Hilda gelezen? Heeft u de vrouwententoonstelling
gezien? Nu dan, ik wil van den os niets meer weten en het zwijn keer ik den rug toe.
Wil U dat ook doen?’
‘Wat U maar wil!’ Och wat keek ze dankbaar en lief: ‘Ja,’ schreeuwde ik met
Ubermenschliche stem ... Ik denk, ik doe tòch net wat ik wil.
‘Dan sluiten we een eeuwig verbond! Wil u met mij een nieuw hoog-humaan leven
beginnen?
Die wou met mij ...? (lachend) Poeh! Neen, maar of ze van de nieuwe richting
was! ‘Dus: u schaken?’ zei ik heel ouêrwetseh, ‘Neen, elkaâr opvoeden! Den heelen
dag ruzie maken... ja, dat heb ik al eens meer bij de hand gehad!’
‘Neen, leven, niet voor ons zelf, maar altijd en alles doen voor anderen!’
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‘Dat doe ik al sinds vijf en twintig jaar dat ik aan 't tooneel ben!’
‘Juist, en daarom moet u me helpen ... ‘Ik ben ...’ – de naam verstond ik weer niet
goed ... ik zit altijd met die namen – ‘en ik woon Riouwstraat 723,’ – dat verstond
ik best, een jonge dame van goeie familie dus – ‘maar ze zien me d'r nooit weer
terug!’
‘Wat wou u dan?’
‘Ik ben nou eenmaal bij U en ik blijf bij U.’
‘U maakt gekheid?’
‘Neen, we zullen alles opofferen. Ik ga boeken schrijven.’
‘Boeken? Begint u es met een brochuretje!’
‘Neen, meneer, zoo gauw ben ik niet uitgepraat! En U, U houdt voordrachten!
Maar, niet komiek meer!’
‘O vervelend? Merci!’
‘Juist ... ik bedoel ernstig. We moeten 't maatschappelijk werk ter hand nemen. Ik
heb genoeg van 't stofjes afnemen en 't fietsen! Daar is onze weg!’
‘De Haagsche Boschjes in?’
‘Neen, we moeten weg, ver weg. Ver hier van daan. Maar wandelen gaat niet,
want ik heb vreeselijk dunne schoentjes aan.’
‘Drinkt U eens wat voor den schrik!’
‘Ja, maar wat?’
‘Een kwast?’
‘Laat zien! Kwast? Komt daar iets van 'n dier in: citroen, suiker, water, ijs, lepel,
nee ... dat gaat ... geef op die kwast!’
Onder die kwast was het donker geworden. Daar stond ik met m'n plantenkauwende
protegé onder mijn verscheurende klauwen ... 'n Idee!
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Ga nooit met een stroohoedje met een rood lint ... O, nee, dat zou ik maar één keer
zeggen!
‘Vertrouwt u me, juffrouw?’
‘U, meneer, meer dan mezelf!’
‘Dus u volgt me waarheen ik wil?’
‘Altijd en voor eeuwig, blindelings.’
‘Ik hou u aan uw woord, ik blinddoek u!’
‘All right.’
‘En ik ga een rijtuig halen, vanwege de schoentjes!’
Van te voren gaf ik den koetsier 't adres op, en in 't rijtuig blinddoekte ik de
Haagsche schoone ...
Romantisch, niet waar? Maar ik had toch een huiverig gevoel.
‘Eindelijk, eindelijk,’ zuchtte ze, ‘naar het heerlijke onbekende.’
‘Zeker,’ zei ik, ‘maar heeft u veel geld bij u?’
‘Twee dubbeltjes!’
‘O, zoo, nee, dan is 't goed. D'r loopt hier tegenwoordig zooveel gemeen volk
rond!’
‘En u? Heeft u geld?’
‘Geen rooie cent! Ik heb nog net een sigaar, die krijgt de koetsier als fooi ... O,
maar maak u niet bezorgd ... wij zullen onze kost wel ophalen! Ik ben nog al sterk
in 't scharenslijpen. Bsss! Bsss! (doet scharenslijpen na). Heeft u geen specialiteit?
Niet? Enfin, als 't heelemaal spaak loopt, sluiten we ons bij een troep Zigeuners aan
... stoelenmatters of zoo iets ... 's Morgens bruine boonen van den vorigen dag en 's
middags grauwerwten. Dat zijn je ware vegetariërs ... Die willen van geen vleesch
weten!... Rijden doen we niet meer ... maar we dragen ook geen dunne schoentjes
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meer ... alles bloote bajonetten-werk!... En heeft u nog al een sterke stem ... Roep
eres: Stoele ... matè ... (doet haar na) Stoele-mattè!... Enfin, dat leert wel ...
‘Ik word bang, meneer, ik wil weg!’
‘Dat kan niet meer, m'n beste, wij gaan 't maatschappelijk werk ter hand nemen
... Eerst onderzoeken en dan ... Heeft u nog al sterke schouders, want de vrouwen
duwen den wagen en sjouwen de kinderen ...’
‘O nee, meheer, nee, meneer, ik wil naar huis!’
't Rijtuig stond stil. ‘U wil naar huis, Riouwstraat 723, asjeblieft. Even voor u
schellen?’
Ik deed den blinddoek af. We stonden voor haar woning. Ik had haar linea recta
naar huis gebracht!’
‘O, meneer, meneer!’
‘Goeie nacht, juffrouw en onthoud u mijn lesje ...’
‘In het stoele mattè!’
‘Neen, in de nieuwe richting!’
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‘Een druk Kantoor.’
Monoloog
Door D. H. Joosten.
(Het tooneel stelt het particulier kantoor voor van den chef van een groot handelshuis;
een bureau-ministre met veel schrijfgereedschap, brieven, papieren, een klokje, enz.
Aan de wanden kaarten, agenda. Een groote brievenkast, een telefoon, een deur naar
het bediendenkantoor, een andere deur naar buiten. Het tooneel is leeg.)
(Chef, komt uit het bediendenkantoor, altijd haastig, zenuwachtig, gejaagd, naar
buiten sprekend.)
't Is goed, zes en dertig en een half, niet lager, vast op het limiet, doen of laten,
over een half uur antwoord, geen minuut langer. (binnen) Dat eeuwige loven en
bieden verveelt me, dat is geen manier van zaken doen, 't is maar tijdverlies, time is
money, de Engelschen weten het wel; er is maar één land waar ze de kunst verstaan
zaken te doen. – (gaat voor zijn bureau zitten, neemt een vel postpapier en een pen,
kijkt op het klokje) Elf uur, zóó nu kan ik eindelijk den brief aan van Maren op mijn
gemak beantwoorden, 't wordt tijd dat die zaak uit de
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wereld komt. (hij snuffelt onder zijn papieren) Waar is het contract? – Ik heb het
toch gehad, zou Meesman het weer hebben weggenomen?
(Loopt haastig naar de deur van het bediendenkantoor, opent die en spreekt in de
deur naar achteren.) Meneer Meesman, heb je dat contract van Van Maren achter?...
Niet?... Waar is het dan? Op mijn bureau? Ik vind het niet.
(Doet de deur weer dicht, loopt naar zijn bureau, snuffelt rond, bezint zich even,
steekt de hand in zijn borstzak en haalt er het contract uit, zet zijn pince-nez op, kijkt
het contract in, terwijl hij achterover in zijn kantoorstoel leunt.) Alle maanden drie
honderd blokken Banka, dat gaat niet, ik moet vrije hand hebben van de soort; hoeveel
scheelde het in de laatste veiling met Billiton? (hij snuffelt rond op zijn bureau) Waar
is de afloop? (zoekt, springt op en gaat naar de deur van het bediendenkantoor, roept
door de half geopende deur) Wat waren de afloopsprijzen van de laatste Tin-veiling?
Twee en veertig drie achtste en een en veertig zeven achtste! Goed, dank je. (gaat
terug naar zijn bureau) Een halve gulden, daar moet dus staan, drie honderd blokken
Banka of Billiton. Dat 's nummer één. (hij schrijft, kijkt naar zijn pen, neemt die met
een lapje uit de penhouder en steekt er een nieuwe pen in, doopt die in de inkt, schrijft
even en kijkt weer naar zijn pen) De inkt is te dik, (giet uit een fleschje een beetje
inkt in de inktkoker) ze moet schoongemaakt worden, Jan is erg onattent, hij moet
weer een schrobbeering hebben, anders slaapt hij in.
(Gaat zitten schrijven). Verzending iedere laatste week van de maand; ja, ja, maar
we moeten eens zien hoe dat uitkomt met de booten (staat op en gaat naar de

Willem van Zuylen, Laatste voordrachten van Willem van Zuylen

229
brievenkast, snuffelt daar in papieren). Hier is het, neen, dat is het prospectus van
de nieuwe lijn naar Barcelona. Is die eigenlijk al volteekend? Ik heb er gisteren niets
van gehoord. Zegt het ochtendblad er wat van? Waar is het ochtendblad? Hebben ze
dat weer naar achter genomen? (loopt haastig naar de deur van het bediendenkantoor,
gaat er binnen, komt onmiddellijk weer terug met het ochtendblad, wrevelig naar
binnen sprekend). Daar is geen maar, jelui kunt het lezen voordat ik op kantoor kom,
maar ik moet het hier hebben, begrepen!
(Gaat op zijn stoel zitten, kijkt het blad in). Hm, wat rijst die katoen in New-York!
Dat is hier heelemaal uit. Alweer een nieuwe boot voor de Amerikaansche lijn! Het
kan niet op. Die graanoogst in Rusland schijnt erg te hebben geleden, trouwens er
kan heel wat af. Ik zie niets van de nieuwe lijn. Ik heb vergeten er naar te informeeren.
Ik zal er om denken op de beurs (hij haalt een klein boekje uit zijn zak en noteert er
iets in met potlood). Waar zocht ik eigenlijk naar? (bezint zich). O ja, naar het vertrek
van die booten, ik geloof alle tien dagen, dat zou dus goed komen, maar in alle geval
moet er instaan ‘besloten vaart voorbehouden.’ Daar hebben we, meen ik, al over
gecorrespondeerd. Ik zal even nakijken (hij loopt naar het bediendenkantoor en roept
naar binnen). Het buitenlandsch copieboek! (gaat weer naar binnen en kijkt op de
klok). Half twaalf! Zou Muller niet terugkomen op die Santos? 't Is toch waarachtig
laag genoeg, er blijft toch al weinig op over (er wordt aan de telefoon gescheld).
Daar zal hij zijn. (gaat naar de telefoon). Halloh, wat zeg je? Zes en dertig? Ik denk
er niet aan. Zes en dertig en een half, doen of laten.
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Wat?... het achtste? Neen, drie achtste, dan is de zaak uit de wereld .... Je moet het
zelf weten, als ik afschel, krijg je ze in 't geheel niet meer.... Het kwart? biedt je het
kwart? Goed, afgedaan, stuur je koopbriefje maar. – Adieu (hij schelt af). Dat is
alweer van de lijst (gaat naar het bediendenkantoor). Meneer Meesman, Mulder
heeft die Santos genomen voor zes en dertig en een kwart .... Ja, voor het kwart, hij
wou niet meer geven. Stuurt u hem de monsters. Goed! (gaat naar zijn kantoor en
doet de deur dicht; nauwelijks gezeten, staat hij weer op en gaat naar het
bediendenkantoor, wrevelig roepende:) Het copieboek! Waar blijft het buitenlandsch
copieboek! (hij gaat het bediendenkantoor binnen, komt weer terug met het boek en
zegt naar binnen sprekend:) Ik kan al dat gelummel niet velen, hier moet gewerkt
worden; als ik roep om het copieboek, moet ik het onmiddellijk hebben en niet eerst
een kwartier wachten, time is money! (hij doet de deur dicht, komt naar binnen, gaat
op zijn stoel zitten en veegt zich het voorhoofd met zijn zakdoek af). Men zou op het
laatst alles zelf moeten doen, 't is verschrikkelijk, ik kom geen dag klaar (neemt een
pen en gaat schrijven; legt zijn pen neer en bladert in het copieboek). Honderd
dertien, neen, 't moet vroeger geweest zijn; acht en veertig, (bladerend) dat is verkeerd
ingedragen, dat is een brief aan Latun, alweer een bok van dien jongen, 't is een
druiloor! O, zoo, vier en tachtig, daar hebben wij het (zet zijn pince-nez op en leest).
't Is zooals ik dacht, ik heb er hem al over geschreven, daar kan ik me dus gewoon
aan refereeren. Veertien October (hij slaat een blaadje om). Wat is dat, zestien
November, heb ik vijf weken lang geen brief ge
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schreven? Ze zijn toch niet vergeten te copiëeren? O, neen, dat is juist de tijd toen
ik met mijn been in 't kussen lag. Foei, wat een ellendige tijd was dat! (hij neemt zijn
pince-nez af en gaat achterover in zijn stoel leunen). Ja, ik heb er toen dikwijls aan
gedacht, dat het toch onvoorzichtig is om alleen te blijven en geen associé te nemen.
Toen kon ik me enkel niet bewegen, maar ik had mijn hoofd en was overigens
normaal, toen ontving ik mijn bezoeken thuis en gaf van daar uit mijn orders. Maar
als er eens iets ernstigers gebeurde?... Als ik eens een tijd lang alles moest overlaten?
– Wat dan? Het is eigenlijk onverantwoordelijk niet bijtijds te zorgen. Maar een
associé, daar is heel wat aan vast, die is eigenlijk je tweede ik, veel meer dan je
vrouw; een vrouw kan geen overeenkomst aangaan, zich tot niets verbinden, zonder
goedkeuring van haar man, zoo hoort het ook, maar een associé, die verbindt je
gladweg tot alles en je kunt er niets aan doen. Maar ... als je oud wordt werkt hij voor
je, hij zet na je dood de zaak alleen voort en geeft een uitkeering aan je weduwe, of
misschien wel aan je kinderen. Dat hangt van het contract af. – (Kleine pauze.)
Eigenlijk is het nog al mal dat ik er over denk een associé te nemen ter wille van
mijn weduwe ... en mijn kinderen. Ik ben nog niet eens getrouwd (springt op en loopt
langzaam door de kamer) Nog niet eens getrouwd! en de drommel haal me, als ik
ooit trouw. Ik zie er de noodzakelijkheid niet van in. En misschien deed ik het toch
als er maar niet van alle kanten zoo op aan werd gedrongen. Ieder keer dat mijn zuster
en mijn zwager me ten eten vragen, zetten ze een andere huwbare dochter naast me
om te probeeren of ik wil aanbijten. Och, och,
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wat hebben ze zich uitgesloofd. Eerst begonnen ze met een zeventienjarige, vlasblond
haar, waterblauwe oogen, spits neusje, spits kinnetje en een stemmetje als een krekel;
toen ik me had uitgelaten aan mijn zwager, bij de sigaar en de koffie, dat ik zoo'n
onrijpe vrucht niet lustte, maar liever wachtte totdat de zomerzon ze had gaar gestoofd,
trakteerde mijn zuster me een volgende keer op een heelemaal ontloken roos, een
zonnebloem, met een hoofd, zóó! Goudgeel of rossig haar, zóó dik, als een aureool
om haar hoofd, schouders zoo, enzoovoorts, enzoovoorts, alles zóó!!... Ze at voor
twee en ze praatte maar door met een vol geluid en een volle mond, ik werd er duizelig
van. Toen ik met mijn zwager zat te rooken, heb ik wel drie cognacjes gedronken.
Hij keek me verwonderd aan. ‘'t Is om je copieuse maal te verteren,’ zei ik. ‘Vond
je het te zwaar?’ vroeg hij.
‘Al te machtig, al te vet,’ zei ik en hij heeft me begrepen, althans ik ben nooit weer
op de Rubensche blondine getracteerd. Toen kwam er een pauze en ik vond bij mijn
volgende invitatie alleen mijn zwager en mijn zuster aan tafel. Ze bemoeiden zich
bijna volstrekt niet met me, ze waren erg lief samen, ze keken mekaar herhaaldelijk
knipoogend aan en soms drukten ze mekaars hand.
Ik begreep den toeleg en was al voorbereid op hetgeen er zou volgen.
Waarachtig, een paar dagen later word ik weer ten eten gevraagd en nu kom ik
naast een klein, rond, mollig meisje te zitten van twintig jaar op het oog, en misschien
dicht bij de dertig op het stadhuis. Ze keek me altijd aan met een droomenden blik
onder haar lange wimpers door, ze sprak met zachte stem, een beetje teemend, ze
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hield veel van bloemen, zoo geurig, zoo fleurig, zoo kleurig, en vogels dan! O, daar
buiten, in de vrije natuur, als de muschjes tjilpen en de leeuwerik zingt, als ik in het
bosch de koekoek hoor. Hoe heerlijk! ‘En de nachtegaal dan?’ vraag ik een beetje
ondeugend.
‘O, de nachtegaal,’ zucht zij en slaat haar oogen neer, ‘in de maneschijn, onder
den lindeboom!’
‘En als dan de laars naar beneden valt!’
‘Een laars,’ vraagt zij, half verbaasd, half boos!
‘Wel ja, juffrouw, de laars van dien zelfmoordenaar, die zich een half jaar geleden
in den lindenboom had opgehangen uit teleurgestelde liefde.’
't Goeie kind keek me aan alsof ze dacht, dat het me in het hoofd scheelde. Zij
kende natuurlijk Piet Paaltjes niet, ze las alleen Helène Swarth. Maar ons discours
was uit, en toen mijn zuster me aan het dessert vroeg of ik chocolade-sla of
blanc-manger wou hebben, zei ik met veel nadruk: ‘Geen van beiden, ik houd niet
van die liflafjes!’
Toen hebben ze hun laatste poging gewaagd en ze hebben me aan het diner een
jonge weduwe voorgezet, die natuurlijk het huwelijk kende, die wist dat het berustte
op wederzijdsche toegeefelijkheid en die onmiddellijk bereid was haar helft toe te
geven. Ik geloof waarachtig, dat ik een oogenblik geaarzeld heb. We hebben onze
after-diner sigaar bij de dames gerookt. ‘Mijn man rookte zijn sigaar altijd bij mij,’
zei ze zuchtend, de weduwe. ‘O, het was zoo'n heerlijk uurtje.’
Ik geloof dat ik haar hand heb gevat, maar ik weet het niet zeker, en als niet.... (er
wordt luid aan de telefoon gescheld; hij schrikt en loopt haastig heen). Halloh! ja,
u spreekt met 320! Wat is er? Die Santos is weg.
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Ja, nog geen uur geleden. Wat had je 'r voor willen geven?... Zes en een half, ja, ja!
Enfin, er is niets aan te doen, ze zijn weg (schelt af, gaat heel langzaam naar zijn
schrijftafel). Jammer, als ik een uur geduld had gehad, zou ik een kwartje meer
hebben gemaakt. Daar heb je 't alweer, nooit overhaasten, altijd maar kalm, 't komt
wel terecht (gaat in zijn stoel zitten), ook met die weduwe ... kalm maar, en met een
associé, niet overhaasten, alles komt terecht. Zoo, nu mijn brief (schrijvende). Wat
de termijnen van verzending betreft, refereer ik mij aan mijn schrijven van 14 October.
(Er wordt gescheld aan de telefoon). Alweer, geen oogenblik rust, ik geloof dat
ik hem laat schellen (hij schrijft door, er wordt weer gescheld). Kwelgeest, ik schaf
de telefoon af (hij gaat er heen en luistert). Wanneer je me vanmiddag kan spreken?
Ja, kerel, ik heb het erg druk. Kan je 't me zoo niet zeggen? Niet? Particulier, goed,
maar niemand hoort ons hier toch! De weduwe Bonnet, ja, ja, weet je wat naders!
Een lijfrente van 5 Mille, drommels, en nog wat te wachten van een ouwe oom. Maar
kom dan vanmiddag met me eten, zes uur, bij Stroomberg! Dan zetten we er een
fijne flesch op. Wat zeg je, vijf kinderen! God allemachtig!
(Schelt haastig af en snelt naar zijn stoel, wil gaan schrijven, kijkt op de klok voor
zich).
Over half één, hoe is het mogelijk, dan moet ik naar de Beurs, en even een hapje
eten bij Fritschy (staat op om zijn hoed en stok te nemen). 't Is waarachtig te druk, 't
is te veel voor één mensch.
Ik schrijf dien brief wel als ik terugkom.
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Mijnheer Petersen in Huis.
Door M. A.
De soep was te zout.
Goeien dag, goeien dag vrouwtje! Nu kindertjes, loopt nu niet precies daar, waar ik
mijn voeten moet zetten! Als ik niet oppaste, zou ik licht een half dozijn van jullie
kunnen vertrappen. – Van vrouwen hoort men af en toe dat zij haar kleinen in bed
dooddrukken, maar nooit hoorde ik van een vader, die bij ongeluk op een kind getrapt
had. En waarom niet? Wel, omdat wij onze gedachten bij elkaar weten te houden.
Ziezoo, nu staan ze in eens allemaal doodstil, en laten de hoofden hangen, en doen
net alsof zij slecht behandeld waren, en ik de grootste tyran van de wereld was. Dat
zou men toch op z'n minst kunnen verlangen, als men doodmoe thuis komt om een
stukje te eten, nadat men den ganschen langen dag voor jullie gesloofd en geploeterd
heeft, dat men thuis wat opgewektheid en vroolijke gezichten vond.
Gauw wat, kinderen! Allemaal blij en vroolijk, als papa thuis komt, anders zul je
op mijn woord van eer eens wat anders zien!
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Zijn ze bang voor mij? – Zoo, ben ik zulk een schrikverwekkend wezen, dat er een
algemeene ontstemming ontstaat, zoodra ik de deur inkom? Jij bent zeker ook bang
voor mij, Klara? Ja, natuurlijk, ik verdien niet anders ontvangen te worden, dan een
dronken sjouwerman Zaterdags-avonds, die begint met den boel stuk te slaan. Die
angst is dan toch pas met de jaren gekomen, Klara!..
In het begin van onze kennismaking was je ten minste alles behalve bang om mij
te ontmoeten. Weet je nog wel dien eersten zomer, toen wij samen buiten waren?...
Toen kon het regenen en onweeren, zoo hard het maar wou, altijd ging jij er op uit
in de stille hoop Jeremias Petersen even te zien. En toen zou er geen hut zoo
bouwvallig geweest zijn, of je was er met mij dolgraag ingetrokken!...
Ziezoo, nu aan tafel, en smakelijk eten!...
He, leversoep in dezen tijd van het jaar – dat is vreemd!... – Is het mijn
lievelingskostje? – Ja, daar heb je gelijk in; ik vind het alleen maar zonderling dat ik
het nu moet eten. Er is niemand die in de maand Augustus zijn ganzen slacht.
Misschien heeft de een of andere domme boer rattenkruit gestrooid om zijn koren te
beveiligen, en daardoor meteen zijn ganzen vergiftigd. Nu, schep maar op; niemand
kan zijn noodlot ontgaan en leven en dood zijn niet in onze hand!
Maar Klara, wat is dat nu? De soep smaakt alsof men een 15 jaar geleden
ingezouten haring in zijn mond stak. Hoeveel schepels zout heb je er in gedaan? Ik
kan er mij in schikken door vergift te sterven, want de Hemel weet dat ik het niet
zoo prettig heb op deze wereld; maar ik
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verkies niet tot een zoutpilaar gemaakt te worden, zooals Loth's nieuwsgierige
huisvrouw.
Ja, maar de soep is .... dat kan ik voor den drommel zelf merken wat die soep is;
bedorven is ze, onmogelijk te eten. Hoor eens, mijn beste, je hebt onmogelijk in één
winkel van ons stadje zooveel zout bij elkander kunnen scharrelen. – Zeg eens eerlijk,
in hoeveel winkels is de meid geweest, om die zoutzee daar in de terrine te kunnen
aanrichten? Och neen, zeg het ook maar niet; de rekeningen zullen het later wel
uitwijzen, want je hebt onmogelijk genoeg gehad aan je huishoudgeld voor zulke
ontzaglijke inkoopen.
Ja, maar de soep is .... Ja, jawel, leversoep is mijn lievelingsgerecht, dat is ook
zoo; het komt er echter maar op aan, vrouwtje, hoe de spijs toebereid wordt. – Van
visch houd ik ook heel veel, maar daarom zou ik toch geen lust hebben mij in een
menagerie te laten opsluiten, om mij door de bezoekers te laten opvullen met stukjes
walvisch, in levertraan gedoopt. Er was ook eenmaal een periode in mijn leven, toen
ik zekere voorliefde had voor vrouwen, maar ik heb er toch nooit over gedacht, weg
te loopen met een oude schoonmaakster. Op dezelfde manier houd ik veel van
leversoep, maar ik ben een ouwe rot, en je kunt mij niet voor den gek houden, door
pekelharing toe te bereiden met azijn en suiker.
Ja, maar de soep is .... Ik zal je zeggen hoe de soep is, mijn kind, die is geschikt
om een man zijn eigen huis uit te jagen. Zeg het liever ronduit, als je van mij af wilt,
Klara. Zoo iets is heel best mogelijk, zonder dat je pogingen behoeft te doen om mij
te vergiftigen. Je kunt van mij afkomen zonder je geweten zoo gruwelijk te
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bezwaren. Het is ten minste wel zonderling dat je zelf nog geen lepel van de soep
geproefd hebt. Die tractatie was dus alleen voor mij bestemd?
Heb ik je je eetlust benomen?... O zoo, moest ik op den koop toe nog aardig geweest
zijn, en je grapjes verteld hebben?
Blijkbaar zweeft je iets voor van den ouden Socrates, die den giftbeker lachende
ledigde. Neen, beste kind, zooveel zielegrootheid zou hij zeker niet getoond hebben,
als men zijn beker met deze leversoep gevuld had. Dan zou zijn filosofie hem in den
steek gelaten hebben, en hij had zijn Xantippe den inhoud naar het hoofd gegooid.
Wel, nu nog mooier! Ik heb je geen eetlust weten te bezorgen, zeg je. Ja, zoo ongelijk
is het hier op aarde verdeeld; sommige mannen kunnen hun vrouwen niet genoeg
voedsel bezorgen, om hun honger te stillen, en ik kan mijn vrouw geen eetlust
bezorgen voor haar eigen voortreffelijk bereide spijs.
Och ja, arme Klara, je hadt in een geheel andere omgeving moeten leven, dan die
ik je kon aanbieden – een eetzaal met gobelins aan de wanden, bij het middagmaal
een knecht in rok en witte das, – neem me niet kwalijk, bij het diner bedoel ik – en
een bediende in livrei achter iederen stoel. Dan zou je wel eetlust gehad hebben, niet
waar? Nu, ik had daar voor mijn part ook niets tegen, want dan hadden wij ten minste
geen keukenmeid die den geheelen zoutvoorraad van de stad in ééne terrine soep
wist te verwerken.
De soep is .... Ja, ik begrijp best wat je zeggen wilt met je eeuwige: de soep is ....
de soep is .... De soep is niet geschikt voor geheel-onthouders, dat is in ieder
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geval zeker. De paar lepels al, die ik er van gebruikt heb, hebben mij zoo'n brandenden
dorst bezorgd, dat ik een meer zou kunnen leegdrinken. En daar iemand van mijn
jaren niet gewoon is alleen water te drinken, moet je mij vandaag niet kwalijk nemen
als ik na het eten naar het Café aan den overkant loop. Met jouw zoogenaamde
leversoep zou je binnen 14 dagen een vereeniging van geheel-onthouders tot
dronkaards kunnen maken. Hiermee vergeleken is cognac te beschouwen als een
gezondheidsdrank en de slechtste foezel als zoete melk.
Ja, maar de soep is .... Neen, die is om den drommel niet zooals men die krijgt in
‘Hotel Prinsen’. Daar kunnen ze leversoep klaar maken! Die soep is mijn
lievelingsgerecht. Ja, als ik denk aan die heerlijke leversoep, die iemand met elken
lepel als het ware tot een beter mensch maakt, – en dit afschuwelijke
pekelharing-aftreksel ... Het zal wel wat duur komen, maar daar wil ik niet op zien;
ik inviteer je, vrouwtje, een beetje later in den tijd, als de ganzen niet hun eigen dood
zijn gestorven, om met mij in het Hotel Prinsen leversoep te gaan eten. Dan kun je
er eens een denkbeeld van krijgen, hoe die behoort toebereid te worden, en dat ze
niet moet smaken, alsof de terrine jaren lag de begraafplaats geweest was van een
paar miljoen ansjovissen.
Wat zeg je? Is de soep in het Hotel Prinsen gehaald? omdat je ze mij precies zóó
voorzetten wou, als ik ze het liefst had? Neen maar, Klara, ... Hm! hm!... ja, ik ben
de laatste dagen niet erg wel en heb een akeligen smaak in mijn mond. Zoo, zoo, de
soep is dus, klaargemaakt en al, uit het Hotel gehaald. Ja, wij leven wel in een tijd
van uitvindingen en nieuwigheden, maar dat
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een huisvrouw, die voor zuinig wil doorgaan, haar dagelijksche gerechten uit de
duurste restauratie der stad laat komen, dat klinkt wel heel merkwaardig, vindt je dat
ook niet, Klara?
Nu, geef mij dan nog een bordje van die ellen ... van die uitstekende soep.
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