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Heer, zoo ik leve, weer volstreden heeft

Dit lig zijn kamp om U door leed en lust,

Hoe zal ik, oore- en oogenloos, volharden.

Daar toch mijn ziel niet rust

Te zoeken Hem, Dien z'eens beleden heeft ? ....

Dan zal mijn vuur'ge wil, als 't lig verkilt,

Formeeren nieuwe leen voor de verstarden.

Nimmer gestild,

Tot hij Uw lichten Hof betreden heeft.

FREDERIK VAN EEDEN.



AAN MIJN LEZERS.

Dit boek heeft zijn ontstaan te danken aan mijn verlangen
de ethische kant van het meer en meer bekend wordende
Spiritisme te belichten. De waarheid van het woord : „Er
is geen Dood" dringt langzamerhand in alle lagen van de
maatschappij door, maar vele menschen blijven bij dit woord
staan en weten nog te weinig van den invloed, die de mani-
festaties van uit een hoogere wereld op de zielen hebben
van hen, die naar die manifestaties luisteren. Wel klinken
er stemmen, droevig en wanhopig, van hen, die hun leven
op aarde misbruikt hebben, maar andere spreken van vrede
en van schoonheid, zij het dikwijls na jaren van loutering.

Ik-zelf, die helderhoorend ben, heb sours de kreten van
wanhoop gehoord van hen, die met wellust door den modder
van zonde en onreinheid hadden gewaad, maar heb ook
naar de woorden mogen luisteren van hen, die getuigden
van een wandelen in het Licht en spraken van het streven
naar reinheid, naar liefde, naar een hoog ideaal.

Een duistere geest heb ik eens zien staan, toen ik lag te
rusten, machtig van gestalte, met verwrongen, hatelijk ge-
zicht, maar ook een vredig, gelukkig gezicht met lichtende,
van liefde stralende oogen boog zich eens over mij heen.
Voor iemand, die zelf deze dingen heeft ondervonden en
waargenomen, kan er geen twijfel aan de grondwaarheden



van het Spiritisme meer bestaan, maar voor hem zijn die
roepstemmen uit een andere wereld ook tot een sterke drijf-
veer geworden, om zijn ziel boven het stoffelijke te verhef-
fen en te trachten het Ideaal van schoonheid, van reinheid,
van kracht en van leven meer en meer te benaderen.

Mijn boek zal waarschijnlijk wel betwijfeld, misschien
zelfs bespot worden, maar ook moge het voor velen een
aansporing worden, om met mij en vele anderen hun handen
uit te strekken naar dat hoogere en troostvolle licht, dat van
over de graven valt in een wereld van moeite, droefheid
en lijden.

JACOBA C. CALKOEN.



HOOFDSTUK I.

Met geringe vaart reed de nieuwe dokter op zijn motor
het dorp binnen. Hij was grijs van het stof op den weg en
bezweet van den langen tocht, maar zijn gezicht straalde
van opgewektheid en verwachting. Hier toch zou zijn leven
beginnen, zijn leven van vrij man, van vrije werkzaamheid;
hier zou hij een huis het zijne kunnen noemen en zou hij het
naar zijn eigen goeddunken kunnen inrichten. Zijn studie
zou hij bier productief kunnen maken en tevens heel wat
ziekte en lijden kunnen genezen of verzachten.

Dokter Louis Witman voelde zich een enthousiast en een
idealist, hij zag alleen de lichtzijde van het leven dat hem
hier wachtte.

Ouders had hij niet meer, die waren reeds in zijn kinder-
Oren in het groote Onbekende overgegaan en hij had ze
niet gemist. Bij de zuster van zijn vader, zijn goede, onge-
trouwde tante Jeanne, had hij een tehuis gevonden, waar hij
zich gelukkig voelde. Hij was soms heel lastig en wild, een
echte jongen, maar zij had hem met liefde en met vaste hand
geleid tot hij naar de Utrechtsche universiteit vertrok en
toen leefde zij haar rustig leventje van wat ouderwets-den-
kende vrouw verder in de telkens weer nieuwe verwachting
van de vacanties, als haar jongen thuis kwam. Het was zijn
eerste verdriet geweest, toen hij zijn lieve verzorgster moest
missen nog vOOr hij zijn studie had voltooid. Een korte



ziekte nam haar weg en hij kwam alleen nog maar juist bij
tijds om haar laatsten lieven glimlach en een gefluisterd
„mijn jongen..." van haar op te vangen. Dit was nu vier
jaren geleden en hij was er nu al geheel aan gewend alleen
in het leven te staan.

Het studeeren liep vlot van stapel en de laatste maanden
was hij assistent bij een der professoren, terwijl hij uitkeek
naar een praktijk op een dorp. Eindelijk deed zich lets voor
in het Veluwsche dorp Randdorp, waar de oude dokter
praktijk en huis voor niet te hoogen prijs ter overname aan-
hood. Hij ging er heen om alles te bezien en kwam verrukt
thuis. Zoo'n heerlijk stukje natuur had hij gevonden en zulke
vriendelijke, eenvoudige dorpelingen, meest boeren, had hij
leeren kennen ! En het doktershuis juist zoo'n gezellig
laag huis met breed, gastvrij dak en grooten, ouderwetschen
tuin, als hij het zich gedroomd had I Niet aan een grooten
verkeersweg met sirenengegil, stof en benzinestank, maar
als weggescholen tusschen heuvels en bosschen had het
dorp lit de bleeke zonnestralen van een Februari-dag liggen
te droomen.

Zijn vrienden en studiegenooten hadden met verbazing
geluisterd, toen hij hun dit alles vol enthousiasme vertelde.

Kerel, ben je gek ? schaterde Kees van Leeuwen en
hield zijn groeiend buikje vast in bulderend gelach, weet je
wel wat je doet ? Ben jij nu een man om in een heiboer te
veranderen ?

Daar zie 'k de noodzakelijkheid niet van in, zei Louis
droogjes, 'k ben niet van plan aardappelen te pooten en kool
te planten of boekweit te zaaien. Maar 't lokt me meer aan
mijn patienten in een mooie, vrije omgeving te bezoeken,
dan in de vunzige krotten van een stad.

Paul Remer, een jonge jurist, strekte zijn lange, onberis-
pelijk bekleede beenen behaaglijk voor zich uit en tipte met
sierlijk gebaar de asch van zijn sigaar.
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— Mijn waarde, je bent toch eigenlijk een ndiveling.
'k Heb een oom, die z'n heele leven in 't koeien- en varkens-
land heeft gesleten. De man is op door 't sjouwen door weer
en wind. De boeren, die g e z o n d e boeren, maken van
ieder kwaaltje een wereldgebeurtenis. De dokter moet
komen, bij nacht en ontij staan ze met hun open wagentje,
als ze 't tenminste bezitten, voor dokters deur en hij moet
mee, zoo uit zijn warme bed. Of hij moet zelf in laten span-
nen, als ze er hem den tijd toe laten. En als hij nog maar ver-
diende naar mate van zijn moeite... o jeh... fluiten ! Ze zijn
gierig als echte vrekken en hij krijgt zelden wat hem toe-
komt. De man is nu zestig jaar, maar ziet er uit als zeventig
en verboerd, verkafferd, niet meer „salonfahie. Neem mijn
raad aan, maak de koop ongedaan en vestig je in een groote
stad. Daar leeft men tenminste, daar heeft men zijn con-
certen, bioscopen en schouwburgen en al wat men verder
wenschen kan.

Met half-gesloten oogen zoog hij aan zijn sigaar, die aan
't dooven was.

— Als ik was zooals jij, Remer, zou 'k in de stad blijven.
Maar ik houd nu eenmaal meer van buiten en al je concerten
en bioscopen enne... andere vermakelijkheden trekken me
niet. En je afschrikkende beschrijving van je oom vind ik
minst genomen al heel erg overdreven. Randdorp ligt ook
niet zoo afgelegen, dat 'k van alles of lig, mijn motor
brengt me in een goed kwartier in de stad en al moet ik 't
voornamelijk van de boeren hebben, er wonen toch ook
nog andere menschen. Ik heb er zelfs een collega, die maar
enkele jaren ouder is dan ik, met wien ik dus nog eens over
ons werk zal kunnen praten.

Tijs Keerelaar kneep zijn dunne lippen opeen en schudde
bekommerd het dun-behaarde hoof d. Droefgeestig keek hij
Louis aan en zeide met zijn klanklooze, afgebeten stem :

— Jongen, jongen, dat maakt de zaak er niet beter op.

9



Twee dokters op zoo'n kleine plaats, dat gaat nooit goed.
't Zal eeuwig jalousie en gekibbel zijn, nee, nee, dat gaat
nooit goed. Zeg net als Paul, maak den koop maar weer
ongedaan, beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald...
en hij keek zijn vriend met werkelijke bezorgdheid aan.

Maar Louis liet zich niet van zijn plan afbrengen, lachend
stond hij uit den clubfauteuil op en riep gekscherend :

Ongeluksprofeten ! Krassende uilen ! Ik geef om al
jullie geklets geen zier. 1k ga en 'k zal jullie wet toonen, dat
men in een dorp niet behoeft te verkafferen ! En nu wen-
schen jullie me alle drie goed succes — en doen jullie niet,
dan is ook goed !.

Vroolijk stak hij ze de handen toe en voor zijn optimis-
tisch, opgewekt gezicht namen alle zwartgallige gedachten
van zijn vrienden de vlucht en met een luid halloo namen
ze van hem afscheid.

En nu was 't dan zoo ver en deed hij zijn intocht in het
dorp Randdorp. Toen hij er den eersten keer was geweest,
stond alles nog in het teeken van den winter, kale landen,
dorre boomen, wegdoezelende heuvels. Nu reed hij in stra-
lende voorjaarszon van den laatsten Aprildag langs omge-
ploegde en bezaaide velden, langs heide, waar de gele brem
begon te knoppen, langs bosschen, waar de lente haar sluier
weefde van tak tot tak, waar de klare, blauwe, goud-door-
zonde lucht hem overkoepelde. Het geluid van zijn motor
scheen hem heiligschennis toe, toen hij met kleine snelheid
den grintweg insloeg, die hem van den hoofdweg afvoerde
naar zijn nieuwe woonplaats. Fietsende boeren en boerin-
nen, een boer met slingerende beenen op zijn mestkar achter
het traag-stappende paard gezeten... en verder... zaligheid
en verwachting.

Daar lag dan eindelijk zijn toekomstige woning z ij n
h u i s en z ij n t u i n. Op geluid van de motor kwam de
oude dokter om hek te openen en achter hem trippelde
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een dame van onzekeren leeftijd, dood-eenvoudig gekleed,
maar, met een lief en vriendelijk gezicht.

Ha, daar heb je onzen esculaap Welkom, mijn
waarde, welkom.

De dokter stak zijn oude, magere hand uit om Louis te
begroeten, die van zijn motor was afgestapt. Juffrouw Sophie
Lindeman, de huishoudster, die haar dorp niet had willen
verlaten en door Louis van zijn ouden collega als een bij
de woning behoorend inventaris-stuk was overgenomen,
groette hem eenvoudig en beleefd en verdween toen weer
in huis, terwijl de dokter de deuren van den ruimen stal
opengooide, waar de motor al gauw stond als een in het
bosch verdwaald Klein-Duimpje. Spijtig keek dokter de Laar
naar de stoffige machine, die nu als een anachronisme daar
stond en wees op de ruime stalling, waar vroeger 2 paarden
hadden gestaan.

— En dat noemen ze nu vooruitgang, zoo'n leelijke, doode
machine in plaats van twee levende paarden... 't Wordt
mijn tijd, jonge man, ik deug niet in den nieuwen tijd. Maar
kom, u zult wel honger hebben. Vandaag bent u nog mijn
Bast, morgen ben ik de uwe.
masa?	 ..NEW	 parraxwl	 "wore	 primal	 pasims,	 nINEW	 paws/	 polar	 pro.

— Nu hebben we nog een bezoek te maken, zonder dat
de persoon, waarheen ik u nu breng, ziek is, zeide dokter
de Laar enkele dagen later. We moeten beslist een visite bij
den burgemeester maken, u weet wel, meneer Lebron, die
op „'t Huis" woont. 'k Heb me maar wat buiten schot ge-
houden, want „'t Huis" was vol loge's na de Paaschdagen
en daar moet 'k al heel weinig van hebben, Witman i 't Zijn
meestal familieleden van zijn overleden vrouw, nogal def-
tigheden uit den Haag, maar 'k heb den knecht eens uitge-
hoord en de kust is nu weer vrij. Als we hem nu maar thuis
treffen, want die man is bijna nooit te vinden.
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Door het hooge, sierlijke, ijzeren hek en de korte laan,
die regelrecht op 't Huis aanliep, reden zij in de ouderwet-
sche tilbury, die de dokter van een boer had geleend, voor
de hooge stoep, die naar een breede voordeur leidde. De
beer Lebron was thuis en zij werden in zijn werkkamer ge-
laten, waar zij met ruwe vriendelijkheid werden ontvangen.

— Wel dokter, ouwe vriend, zal er dan toch toe komen,
dat je gaat ? 'k Heb er altijd nog aan getwijfeld, maar nu 'k
je al een paar keeren met je jongen collega in 't dorp zag
rondstappen, moet ik 't wel gelooven.

Ja burgemeester, 't kornt me zelf nog vreemd voor,
maar de ouwe botten kunnen er niet meer tegen. Mag 'k u
dus mijn opvolger voorstellen, dokter Witman, een buiten-
gewoon kundig man, doorkneed in de allernieuwste nieu-
wigheidjes op medisch gebied.

Een lachje vol humor twinkelde in de oude oogen, terwiji
hij dit zeide en wat door een daverenden lach van den bur-
gemeester werd gevolgd.

Goeie hemel, man, als ie maar even veel weet als jij,
ben 'k dubbel en dwars tevrëe. Ga zitten, dokter Witman,
en jij, ouwe vriend, jij hebt nog altijd je ouwe plaatsje, en
hij schoof een mahoniehouten armstoel voor den ouden man
aan.

Zij zaten onmiddellijk in een druk gesprek verdiept en
Louis nam onderwijl den burgemeester terdege op. Lebron
was lang en slank gebouwd, zijn geestige kop had nog niet
geheel het eigenaardige van het yolk verloren, waarvan
hij afstamde, maar was bruin verbrand door het buitenleven.
De smalle lippen gaven een uitdrukking van vastberaden
halstarrigheid aan zijp. gezicht. Het gesprek liep over dorps-
menschen en dorpstoestanden.

Na een half uurtje stonden zij op en het afscheid, dat de
burgemeester van zijn ouden vriend nam, was hartelijk en
vol waardeering. De Laar nam de leidsels van den huis-
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knecht over en wilde juist wegrijden, toen van tusschen de
in bloei staande heesters een jong, tenger meisje op hen toe
kwam. Zij was haast to slank en op de teere huid van het
smalle gezichtje lag slechts een flauwe blos. Fijn, zijdeachtig
blond haar krulde am voorhoofd en slapen en boven een
paar diep-blauwe droomoogen, die zij kinderlijk-vertrou-
welijk tot den dokter opsloeg.

- Gaat u dan toch heusch weg, dokter ? En ik dan ?
Wat moet ik beginnen als 'k weer eens ziek ben ?

- Mijn lieve kind, als er een is onder mijn patienten, van
wie ik met verdriet afscheid neem, dan ben jij 't. Maar je
gunt me toch nog wel een paar rustige jaartjes ?

— Was dan ten minste bij ons gebleven, dan was u toch
mijn lijfdokter geweest, en een vriendelijk lachje omspeelde
haar beweeglijken mond.

Lief je, dat gaat niet, mijn dochter heeft beslag op me
gelegd. Maar mijn jonge collega, die hier naast me zit, zal
mijn functie van lijfdokter zeker heel graag willen over-
nemen, nietwaar ? En met een handgebaar : „Dokter Wit-
man, freule Ivonne Lebron."

Een oogenblik zagen een paar blauwe en een paar bruine
oogen elkaar aan. Louis boog zoo beleefd en diep als zijn
hooge zetel hem toeliet. Ivonne knikte wat bedeesd en keerde
haar oogen onmiddellijk weer naar haar ouden dokter.

— God gene u nog een lang, rustig leven, dokter, en zij
gaf hem haar hand ten afscheid. De dokter nam ze tusschen
zijn beide oude handen en zei ernstig :

— Dank je, mijn kind, en vergeet je ouden esculaap niet.
Hij liet haar los, het paard. trok aan en in het volgende

oogenblik draafde het weer door de laan naar het ijzeren
hek. De beide mannen spraken niet, de oudste was in diep
gepeins verzonken, de jongste zag nog altijd als in een
visioen het blonde meisje met de groote droomoogen.
OMNI,	 pawa.,1	 pow.	 ,B=NIP	 paxml	 puma,	 ,111111n11P	 #roms11	 pow's,	 /1n111,	 pramissil
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's Avonds zaten alien in de ruime huiskamer bij een. Juf
frouw Lindeman schonk de kleurige theekopjes vol en reikte
ze de beide heeren toe. Haar goedig gezicht stond bedrukt,
't was toch de laatste avond, dien zij met haar ouden dokter
doorbracht. Vijftien jaar was 't al geleden, dat zij na den
dood van zijn vrouw bij hem was gekomen, nooit had zij
zich ondergeschikt gevoeld en langzamerhand was er een
groote vriendschap tusschen hen beiden gegroeid. Nu ging
hij uit haar leven weg en bleef zij achter, wel in de oude
omgeving maar onder geheel andere omstandigheden. De
jonge dokter scheen opgeruimd en vriendelijk, maar wat
wist zij verder van hem ? Haar ouden vriend kon hij toch
niet bij haar vervangen.

De Laar nam zijn kopje van haar aan en zag haar be-
droefd gezicht.

ja, juffie, nu gaat de ouwe weg, maar je moet niet zoo
ongelukkig kijken, je zult 't er heusch niet slechter door
krijgen. Ik was soms een onhandelbare, ongelikte beer, maar
dezen jongen man kun je misschien nog bemoederen en op-
voeden, wat jou bij mij niet al te best lukte.

Maar deze schertsende woorden waren te veel voor
juffie's overkropt gevoel, de tranen sprongen haar in de
oogen en terwiji zij haastig opstond om de kamer uit te
komen, zei ze met bevende lippen :

— Nieuwe meesters, nieuwe wetten. Zoo een als u krijg
ik toch niet meer.

De dokter keek haar vriendelijk na.
Ze is een in-goeie ziel, u zult er ook een uitstekend

huishoudster aan hebben. Wilt u wel gelooven, dat nu
puntje bij paaltje komt 't mij ook nog aandoet van haar weg
te gaan ? Houd haar in eer, u kunt haar in alle opzichten
vertrouwen. En heb de eerste dagen geduld met haar.

't Zal aan mij niet liggen, dokter. Ze heeft de zelfde
uitdrukking van goedheid in haar oogen als mijn goede
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tante Jeanne, die me opgevoed heeft.
Zwijgend rookten de heeren een oogenblik hun sigaren.

O ja, wat ik nog zeggen u hebt van morgen het
dochtertje van den burgemeester gezien, wat denkt u van
haar ?

't Is een bizonder mooi meisje.
— Nu ja, dat is zoo, 't is een allerliefst kind, maar dat

bedoel ik niet. Hoe vindt u haar uiterlijk uit medisch oogpunt?
— Nu u 't me vraagt, ze ziet er niet over-sterk uit, ze

heeft niet veel kleur.
Hm. Nu ja, dat ziet de schoonmaakster ook wet...

Dus u hebt verder niks opgemerkt ? Toch is er jets vreemds
met dat kind. 'k Weet 't nog als den dag van gister, dat er
om me gestuurd werd, omdat de freule een „flauwte- had.
'k Rijd er dus zoo gauw mogelijk heen, maar als 'k er kom,
is er niets meer aan de hand. Ze springt me tegemoet en
vat zoo aardig mijn, hand en zegt : Dok, ( dat was zoo'n
naampje, dat ze me als kind gaf ) dok, 'k ben heelemaal niet
ziek, papa wit me niet gelooven. 'k Heb geslapen en van
petite-maman gedroomd. Ze was zoo mooi, net een engel.
Ze was heelemaal in 't wit met een krans van lathyrusjes in
't haar. En ze liet me een armband zien, een slang van goud
met een groenen steen in den kop, en toen zei ze : Lie-
veling, zeg aan papa, wat je gezien hebt, en toen werd ik
wakker, en 'k lag op den divan en de arme papa huilde en
mademoiselle waschte met met eau de cologne. En nu wit
papa maar niet gelooven, dat 'k geslapen heb. Dok, zeg u
nou, dat 't waar is. Ik moet u zeggen, dat ik wat verbou-
wereerd was, ik keek Lebron aan en schrok van zijn bleek
gezicht. Dokter, zei hij, is ze werkelijk weer beter ? 1k
zag niets bizonders aan haar, haar pols was misschien lets
versneld, maar ze zag er opgewekt uit. Ik zei dan ook, dat
'k geen reden tot bezorgheid kon ontdekken ? — God zij
gedankt, zei Lebron, maar wilt u dan even met me naar
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mijn kamer gaan Daar deed hij me wel het vreemdste
verhaal, dat ik ooit gehoord heb. Maar eerst moet ik u
nog jets in vertrouwen vertellen. Mevrouw Lebron is bij
de geboorte van haar dochtertje gestorven. 't Was een
overgevoelig, teer popje, heelemaal geen vrouw voor onzen
burgemeester, zou men zoo oppervlakkig zeggen. Later ver-
telde hij me dat ze soms vooruit droomde, wat er gebeuren
zou, maar daar had hij altijd om gelachen. Hij hield enorm
veel van haar en zij van hem. Daar komt hij op een morgen
bij me, een paar maanden voor haar bevalling en zegt een
beetje verlegen: Dokter, 't is verdorie eigenlijk te gek, wat 'k
u kom vragen, maar u moet weten, mijn vrouwtje, dat wel
eens meer vreemde droomen heeft, wordt van morgen hui-
lend wakker. Ik neem haar in mijn armen en troost haar
zoo 'n beetje	 ik moet zoo met dat gevoelige schepseltje
oppassen maar ze huilt al maar door en eindelijk krijg ik
er met moeite uit, dat ze weet, dat ze moet sterven. Ze heeft
zichzelf in den droom gezien, eerst met een kindje in haar
arm, maar op 't zelfde oogenblik viel ze, voelde lets heel
naars, wat kon ze niet zeggen, en toen zag ze zich op haar
bed liggen en hoorde ze zeggen: „Ze is dood, er is niets aan
te doen." En nu verbeeldt zich 't arme vrouwtje werkelijk,
dat ze sterven moet. 't Is gewoon krankzinnig ! Wie gelooft
nu nog in droomen ! Maar 't helpt me niks, ze is heelemaal
van streek. Kom maar weer eens aan om haar gerust te stel-
len. Er is immers niks, wat u voor me verborgen houdt ?"
1k stelde hem gerust. Tot mijn verbazing, want ik wist, hoe
weinig geloof hij aan al die dingen hechtte, zegt hij nog :
Dokter, beloof me, dat als de tijd nadert, u bij me op 't Huis
komt en dat u haar niet verlaat, dat ze geen kans kan loopen
te vallen. 't Is gek... maar 't maakt me toch onrustig, die
droom. Ik beloof hem in die dagen zooveel mogelijk op 't
Huis te blijven en praat hem zijn onrust uit 't hoof d, die me
erg onzinnig toescheen. Maar wat gebeurt er... De tijd na-
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derde, ik was al op 't Huis, al verwachtten we de gebeur-
tenis nog niet dadelijk. 't Was erg warm en mevrouw Lebron
was door haar man naar haar boudoir gebracht, waar ze
wat ging rusten. Hij kwam weer beneden en we zaten in
zijn werkkamer. Hij vertelde me nog, dat ze zich zoo goed
hield en zoo opgewekt was. Daar hoorden we boven ons
een doffen slag en een flauw geluid, alsof iemand kreunde.
Wie het eerst boven was, weet ik niet, we stormden de trap
op en holden de kamer binnen. Daar lag het arme vrouwtje
kermend op den grond. Zij hield haar horloge in de hand,
waaruit bleek, waarom ze was opgestaan en haar voet lag
in 't haardkleedje verwikkeld. We brachten haar naar bed
en nog dien zelfden nacht werd haar kindje geboren. Ze
heeft 't nog even in haar armen gehad, hoewel ze er maar
flauw van bewust was en stierf stil en ongemerkt. Wat
zegt u daar nu van ?

Louis haalde de schouders op.
Een vreemde samenloop van omstandigheden, dokter.
Ja, ja, maar ze droomde toch, dat ze viel en stierf en

ook, dat ze haar kindje nog even in de armen hield.
Ja, dat is wel vreemd, maar droomen... daar hecht

toch niemand aan.
Juist wat ik zei. Maar luister nu verder. Toen Lebron

en ik tegenover elkaar zaten op dien bewusten dag, leek 't
wel, of hij niet goed wist, hoe to beginnen. Eindelijk zei hij
„Dokter, verklaar me maar voor gek, of denk, dat 'k kindsch
word, maar 'k moet u zeggen, 'k ben bang, dat 't kind ook
gaat. Ze zegt, dat ze sliep... onzin I ze lag heelemaal stiff en
wit en van de oogen zag 'k niks meer dan 't wit. Ze droomde
van petite-maman... 'k geloof niet... ze heeft haar gezien,
mijn kleine vrouw. Hoorde u niet? Een krans van lathyrus
in haar I... hoe weet 't kind, dat dit haar lievelingsbloem
was ?... En dan die armband... ik heb er haar nooit van ge-
sproken, nog minder dien laten zien... En niemand weet,

jacoba Calkoen, Levensopgang 2
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wat die woorden voor me beteekenen, waarmee ze me een
boodschap van lief de zond ?... Zoolang ze me lief had, zou
ze dien armband dragen... dit zei ze, toen 'k haar den band
gaf... Dokter, dokter, zeg me toch, wat dit ales beteekent

Hij was heelemaal van streek. Nu, 'k moet zeggen, dat ik
er ook van onder den indruk was, maar dat 't voor mij een
absoluut raadsel is gebleven. Sinds dien keer komen die
aanvallen zal 'k het maar noemen — met groote tusschen-
poozen terug. 'k Heb ze wel eens bijgewoond, maar hoewel
slaap heelemaal is uitgesloten, zijn 't ook Been gewone
flauwten. Ik ben tenminste zoo ver, dat 'k weet, dat het 't
allerbeste is er niks aan te doen, dan komt ze tamelijk gauw
weer tot bewustzijn. Dan ziet 't kind er opgewekt en geluk-
kig uit en heelemaal niet zoo afgemat, als wanneer 't flauw-
ten waren door zwakte of oververmoeidheid of wat ook.
't Is een raadselachtig geval. Nu moet uzelf maar eens zien,
wat u er van begrijpt, want ze zal 't nog wel eens krijgen.

't Komt me een vreemde toestand voor, zei Louis.
Hebt u er nooit eens andere doktoren bijgehaald ?

Waarachtig wel. En als ik 't niet deed, zou Lebron
't wel gedaan hebben.

— En ?...
Ze staan allemaal voor een raadsel. Een was er, die

wat bazelde over spiritisme en 'trance-toestand, werd me
waarachtig te gek. Hij scheen heusch te denken, dat er van
al dat geleuter, waar je nu en dan lets van hoort, wel lets
waar kan zijn. 'k Heb hem dan ook ongezouten de waarheid
gezegd en de burgemeester... Stil, daar komt juffrouw
Sophie aan, die moet er niks van weten.

— Wel, juffie, zei hij tegen haar, waar hebt u zoo lang
gezeten ? Niet verdrietig zijn, hoor ! Kom nu nog maar eens
rustig naast me zitten. We zien mekaar toch nog wel eens,
'k ben tenminste niet van plan al op te stappen.

En hij lachte zijn kort, gemoedelijk lachje.
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HOOFDSTUK II.

't Was Zondagmorgen, een stralende Meidag. Louis liep
naar buiten en besloot een wandeling over de heide te
maken. Door het tuinpoortje kwam hij in een door hooge
beukenheggen gevormd laantje, waar de jonge, nog half-
opgevouwen blaadjes zich haastten zich naar de toenemende
zonnewarmte uit te strekken. 't Was doodstil om hem heen,
alleen in de vogeiwereld was alles blijheid en bedrijvigheid.
Twinkelende juichkreetjes en luide jubelzangen waren rond-
om hem, vibreerden in de heldere lucht en vervulden hem
met een stemming zoo heerlijk licht en vrij, dat hij onder het
fluiten van oude wijsjes de laantjes doorstapte, die hem op
den mullen, witten weg brachten, die naar de heide voerde.

Onvermoeid stapte hij verder van het eene heideveld naar
het andere, door kleine sparreboschjes en over de lage heu-
vels en zag telkens weer een nieuw doel in de verte opko-
men, waarheen zijn grage voeten hem wilden dragen. Hel-
dere, goudkleurige voorjaarsluchten overkoepelden de uit-
gestrekte velden en ieder zanggeluid uit trillende vogelkelen
klonk als tooverklokjes in de ijle atmosfeer. Louis voelde
zich de borst verwijden in een stijgend geluksgevoel en eer
hij het wist, schalde zijn krachtige stem over de heide.

Op de straatweg, waarheen het heidepad voerde, luis-
terde een vlug-voortstappend jong meisje met verwondering
naar de heldere mannenstem. Het opgaande hout belette
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haar den zanger te zien, totdat zij bij een zijpad tegenover
hem stond. Haastig greep Louis naar zijn hoed, terwijl hi
op zij uitweek om een botsing te vermijden.

— Wel freule, dat had niet veel gescheeld, zei hij lachend.
Ivonne Lebron trad onwillekeurig een stap terug, een

lichte blos kleurde haar gezicht en ze antwoordde eveneens
met een lachje :

— Dokter Witman, was u die zanger ? Ik luisterde met
zoo'n aandacht, dat 'k bijna tegen u aan geloopen was.

Klonk toch zoo prachtig, voegde zij er kinderlijk aan toe.
'k Moet u zeggen, dat 'k er niet aan gedacht heb, dat

er luisteraars konden zijn, freule. 't Was 't heerlijke weer
en dat gevoel van ruimte en vrijheid, dat me aan 't zingen
bracht. 't Is hier mooi in Randdorp.

't Is nergens mooier dan bier, tenminste ik kan 't me
niet mooier voorstellen.

Dat zal 'k nu nog niet zoo grif toegeven, ik weet, dat
er heel wat grootscher natuur bestaat, al heb ik er zelf nog
niet veel van gezien. Maar hoe dit ook zij, Randdorp bevalt
me uitstekend, 'k ben blij, dat 'k bier terecht ben gekomen.

lacht me dus niet uit, dokter, zooals onze goede
oude dokter, die me zoo plagen kon met mijn voorliefde
voor zand en plaggen en vuile schapen, zooals hij zeide ?
Nu, hij wilde me maar wat ergeren.

Dat kan 'k me niet voorstellen, zei Louis ijverig, hij
zou u toch niet met opzet ergeren. Maar 'k denk, dat hij
't mooie niet meer zag, omdat hij er al zooveel jaren midden-
in zat.

— Of hij begon te veel last te krijgen van de keerzijde
van de medaille, dokter. 't Is niet altijd voorjaar en zonne-
schijn ! LI zult ook wet eens pruttelen evenals hij, als de
zandwegen bijna niet begaanbaar zijn door den regen en als
u alleen te voet door storm of sneeuwjacht uw zieken op de
hei kunt bereiken, 0, o, wat kon hij dan foeteren ! Dan
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kwam hij zich wel eens op 't Huis warmen en drogen en
dan vlogen er woorden, die niet malsch waren !

Een vroolijk lachje deed kuiltjes in haar wangen verschij-
nen en verdwijnen. Louis kon zijn oogen niet afhouden van
de fijne, slanke gestalte en het jonge, vrijmoedig tot hem
opziende gezichtje, waaromheen de lichte voorjaarswind de
blonde lokjes deed dansen en een oogenblik hield hij den
blik uit haar droomoogen vast. Zij bemerkte het niet, zij
luisterde naar de diepe bastonen van de dorpsklok, die tot
hier doordrongen.

— 't Is warempel al twaalf uur, 'k moet maken, dat 'k
thuis kom, dokter, anders is papa niet te spreken. U komt
zeker wel eens aan ? Dat is papa zoo gewoon en anders zou
hij uw voorganger te erg missen.

Vriendelijk blikten haar oogen in de zijne.
— Heel graag, freule. Mijn groeten dan aan den burge-

meester en tot ziens.
Hij bleef het vlug voortloopende meisje een oogenblik

nakijken en vervolgde toen in tegenovergestelde richting
zijn weg.
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Nu was de Lente weer naar andere streken vertrokken
en heerschte de Zomer in het land. Waar de vlakten bedekt
waren met groenende akkers op vetten kleigrond, was alles
een belofte van overvloed en zegen, en ook in de zandige,
hoogere, door beekjes doorvloeide streken, waar nog bos-
schen en heuvels gevonden werden en waar aan de grenzen
van de heide boekweit groeit, gaf de schrale grond alles wat
hij te geven had. Het was een zomer, zooals er weinige zijn.
Zonnige, warme dagen werden afgewisseld met betrokken
luchten en rijken regen en de boeren, de altijd klagende
boeren, wreven zich de handen en begroetten elkander met
een : „Gezegend weertje vandaag !"

Louis was nog altijd in verrukking over zijn standplaats.
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Waren er al kleine onaangenaamheden, die had hij wel ver-
wacht, maar zij waren tot nog toe niet onoverkomelijk ge-
bleken. Zijn huis beviel hem goed, en met juffrouw Sofie
kon hij het best vinden, zij was een goede, zorgzame ziel,
die alles voor hem over had. Met de boeren en dorpsbe
woners stond hij ook op goeden voet, hij ging gemeenzaam
en hartelijk met hen om, en waren ze wel eens wat veel-
eischend, tot nu toe drukte hem dit niet en vond hij het in
zijn jeugdig enthousiasme heelemaal niet erg eens een keer
meer dan hij noodig oordeelde per motor of te voet zijn
patienten te gaan bezoeken. Met zijn collega stond hij op
voet van gewapenden vrede, en ook dat nam hij als lets
onvermijdelijks, omdat het met den ouden dokter niet anders
was geweest.

Op 't Huis kwam hij dikwijls. Lebron, de oude aristocraat,
hoewel in den loop der jaren wat verruwd door den omgang
met zijn meerendeels boersche dorpelingen, had een groote
voorliefde voor hem opgevat en apprecieerde zijn correct
optreden. 's Avonds als de praktijk was afgedaan, was het
zeker een a tweemaal in de week, dat Louis zijn motor
nam en naar 't Huis tufte, dat een half uur buiten het dorp
lag. Dan zagen zij op het terras voor het huis en zagen uit
over den tuin, waarachter in de vallende schemering de
bosschen donkerden. Louis kon zich in later dagen niet meer
voorstellen, waarover zij dan spraken, hij wist alleen maar,
dat er een lieve, o zoo lieve gestalte naast hem zat, in den
vooravond met een handwerk en als het duister viel, met in
elkaar gevouwen, rustende handen. Of, als haar vader het
haar vroeg, ging zij voor de piano zitten en zong met zachte,
zuivere stem eenvoudige liederen, die met den avondvrede
in schoonen samenklank waren. En was het tijd om naar
huis te gaan, dan werd hij tot aan het hek door vader en
dochter weggebracht, die hem arm in arm een laatsten groet
nazonden.
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Over de onbegrijpelijke ongesteldheid, die Ivonne zoo nu
en dan overviel, zooals zijn oude collega hem had verteld,
had hij weinig meer nagedacht. Voor zoover hij had kunnen
zien, was zij wet teer van gestel, maar volstrekt niet zieke-
lijk. Rustig en soms wat teruggetrokken, was zij toch opge-
wekt en hij hoorde haar nooit klagen. Alleen bij groote
warmte zag ze er wel eens wat vermoeid uit, maar dat was
bij de meeste menschen het geval.

Hij had haar lief. Het gevoel, dat hem op dien zonnigen
lentedag had bestormd, was in sterkte toegenomen iederen
keer, dat hij haar weer ontmoette. Nu had het zijn geheele
zijn vervuld en was tot een lied van geluk geworden, dat in
zijn binnenste zong, en tot een licht, dat alles wat hij deed
of ondervond, verhelderde. Maar hij hield het nog met zorg
in zijn hart verborgen. Ivonne, dat voelde hij, mocht hem
lijden, maar het groote Gevoel was nog niet bij haar ont-
waakt en hij wilde het niet ontijdig wekken. Hij begreep,
dat hij niet bij haar vader kon aankomen vOOr hij een goed
bestaan zou hebben. Ivonne was rijk en hij wilde niet als
een arme jongen komen, die met het meisje ook om een
bruidschat zou moeten vragen. Neen, zij waren beiden nog
jong en hij voelde de kracht in zich een goede positie te
veroveren en twijfelde er niet aan, of hun beider levens
zouden eenmaal vereenigd worden.

De zomer liep langzamerhand ten einde. Augustus had
een ondraaglijke warmte gebracht. Wel trokken soms zware
onweersluchten over het dorp, die dreigden met regen of
met onheil, maar tegen den avond verdeelden de wolken
zich en de zon ging aan strakken, gouden hemel onder. De
boeren, die hun schuren en geldzakken reeds gevuld hadden
gezien, stonden met bezorgde gezichten naar den hemel te
kijken, of liepen langs de akkers, waar de rijpende gewassen
om regen vroegen en hun groet was kort en zij hadden niet
veel lust tot een praatje.
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Afgemat van een lange fietstocht door de heide lag Louis
in een rieten stoel in den schaduw van de groote bruine beuk
achter het huis. Er bewoog Been blaadje. De vogels zaten
onder de bladeren weggescholen, de bloemen stonden slap
en de heesters lieten hun takken hangen. Geen vroolijke
stemmen weerklonken, alles was als uitgestorven. Louis was
ingedommeld. Opeens schrok hij op door het geluid van
haastige voetstappen op het grint. Juffrouw Sofie liep op
een draf naar hem toe.

— Dokter, een boodschap van 't Huis, of u onmiddellijk
komen wilt, de freule ligt in een flauwte en is niet bij te
bren9en.

Opspringend liep Louis haar haastig voorbij, om den
knecht, dien hij meende, dat de boodschap had gebracht om
nader bericht te vragen, maar hij zag niemand meer en op
zijn fiets springend, kon hij den man nog net om den hoek
van de straat zien verdwijnen.

Hij vond Ivonne in de schemerig-koele huiskamer op de
sofa liggen. Haar vader liep onrustig heen en weer en be-
groette hem zonder te spreken. Mademoiselle Moriau, de
vroegere gouvernante, die nog altijd bij haar was als gezel-
schapsdame, stond hulpeloos naast de sofa. Louis groette
wat kortaf en boog zich met kloppend hart over Ivonne
heen. Een beeld gelijk lag ze onbeweeglijk op den divan.
Het fijne gezichtje was doodsbleek, de ademhaling nauwe-
lijks waar te nemen en van onder de half-gesloten oogleden
zag men niets dan een streep van het wit. Maar het gezicht
was volmaakt kalm, er speelde zelfs een flauw glimlachje
om den vast-gesloten mond.

Ligt freule Ivonne al Lang in dezen toestand ?
— Al meer dan een half uur, misschien nog langer. We

hebben alles geprobeerd. Le was van morgen al wat stil en
droomerig en klaagde over de hitte. We zijn toen hier blij-
yen zitten, omdat hier koel is. Ilc las mijn courant en zij
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zat met een handwerkje. Nu — en toen hoorde ik jets vallen,
een schaar of zoo jets, en keek op. Daar zat ze met dichte
oogen, of liever half. gesloten oogen, zooals nu, en toen 'k
„Ivonne- riep, zakte ze opeens van den stoel op den grond.
'k Heb haar toen op de sofa gelegd en mam'selle geroepen,
maar ze komt maar niet bij. Dokter, 't is niet de eerste maal
en telkens duren die flauwten langer. Uw voorganger be.
greep den toestand absoluut niet.

Louis trok een stoel naar zich toe en ging bij den divan
zitten. Nu flitste hem het verhaal door het hoof d, dat zijn
oude collega hem had gedaan. Voorzichtig tilde hij de oog-
leden op, maar de pupillen waren geheel naar boven gekeerd
en reageerden niet op het meerdere licht. De pols sloeg maar
nauwelijks merkbaar en veel te langzaam en verder was er
geen teeken van leven in de stille gestalte.

— Hebt u niet jets opwekkends, wat zoete wijn of jets
dergelijks ? Dan zal 'k zien of ze slikken kan en zal dit mis-
schien de hartswerking wat opwekken.

Op een wenk van Lebron verliet de francaise de kamer
en kwam met een flesch terug. Louis goat voorzichtig een
paar druppels tusschen de met moeite van elkaar gescheiden
lippen, maar er kwam geen slikbeweging en Louis zette het
jlas neer. Zijn collega had hem gezegd, dat hij had opge-
merkt, dat het 't beste was haar in dezen toestand zoo rustig
mogelijk te houden en ook hij besloot dit te doen, omdat hij
werkelijk niet wist hoe te handelen. Hij nam haar hand en
telde de bijna onmerkbare poisslagen.

Zoo zat hij een paar minuten onbeweeglijk naast haar,
toen zij zich plotseling tot zijn groote ontsteltenis met een
krachtigen ruk oprichtte. Het gezicht bleef zonder eenige
verandering en de oogen bleven half gesloten, maar de
mond opende zich tot spreken. Met diepe, haast mannelijke
stem, die Louis onmogelijk met de gewone zachte wijze van
spreken van Ivonne overeen kon brengen, zeide zij
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Maak u over dezen toestand niet ongerust, zij ligt in
trance. Wilt u haar wekken, laat dan haar hand los en waai
met krachtige, dwarsche bewegingen over haar gezicht en
lichaam.

Ivonne zonk weer achterover en lag weer even onbe-
weeglijk als tevoren.

Onwillekeurig had. Louis haar hand reeds losgelaten en
keek ontsteld den heer Lebron aan, die van schrik vervuld
een paar passen achteruit was gegaan.

Wat beteekent dat, burgemeester.
— Hoe zou 'k dat weten, man ? Help haar !

Wat een stem... 't was, of ze niet zelf zei
Sprakeloos stonden ze op Ivonne neer te zien. Louis' hart

hamerde in zijn borst.
— Doe toch wat aan haar, stootte Lebron uit, ze sterft

Ze zei toch, dat er geen gevaar was, stamelde Louis.
't Is toch onmogelijk... ...Zal 'k doen, wat ze zei ?

— Doe toch iets, al schijnt 't nog zoo onmogelijk...
Louis stond op en deed, wat hem gezegd was en hij waaide

met zijn handen heen en weer over Ivonne's gezicht en
lichaam. Hij vond zichzelf onbeschrijflijk dwaas, maar de
angst van den vader en zijn eigen onrust overwonnen zijn
onwil. Na een paar minuten begonnen de oogleden te trillen
en vervaagde de als verstijfde glimlach om den saamge-
knepen mond. Vol hoop zette Louis zijn waai-bewegingen
voort en er viel als een last van onbestemde vrees voor iets
ontastbaars van hem af, toen Ivonne plotseling zuchtte en
haar oogen geheel opende. Ietwat verward en verwonderd
keek zij in het over haar heen gebogen, van innerlijke span-
ning verstrakte gezicht van Louis, toen scheen zij pas tot
besef te komen en richtte zij zich met zijn hulp langzaam op.
Haar dwalende blik trof dien van haar vader, die met
doodsbleek gezicht zich op een of stand hield.

— Papa, vadertje, zei ze, heb 'k u weer aan 't schrikken
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gemaakt ? Waarom gelooft u me toch niet als 'k u zeg, dat
'k bij petite-maman ben geweest ? Ze is zoo lief en zoo mooi
en ze heeft me naar haar huis meegenomen...

Droomerig en in een soort van extase ging ze voort :
't Was er mooi, alles licht... en over 't huis groeiden

bloemen, zulke mooie bloemen, als 'k nooit zag... en die
hingen tot voor de ramen en toen 'k er bij kwam om ze te
bekijken, straalde er licht van ze of en vervulden ze de lucht
met heerlijke geuren... En petite-maman zei : „Kind, hier
wacht ik op papa, hij zal hier zijn huis klaar vinden", en
toen kuste ze me en zei : „maar voor jou, mijn lieveling, zal
er een ander huis gebouw d worden, waar je ook eenmaal
zult wachten op hem, die je 't allerliefste op aarde zal wor-
den". En toen was 't zoo vreemd, toen hield ze me een spie-
gel voor, maar ik zag mezelf niet, maar 't gezicht van...

Ze scheen plotseling tot bezinning te komen, een oogen-
blik gleed haar blik over Louis' gezicht en toen steeg lang-
zaam een zwakke blos in haar bleeke wangen.

Zoodra zij zweeg, scheen er een ban van de beide man-
nen weggenomen te worden. Haar vader stortte op haar
toe en trok haar in zijn armen.

Je hebt gedroomd, lieveling. Petite-maman is bij God
en kan niet meer bij ons komen, ze is in den hemel en daar
kan mijn schattekind niet komen, voor ook zij sterft... En
ze laat haar papa niet alleen, hoor je... je blijft hier... je
blijft hier...

De sterke man beef de en liefkoosde en suste haar, als
was ze nog een klein, hulpeloos kind. Louis wist niet, hoe
hij 't had, wat hij van de zaak moest denken. Had zij ge-
droomd ?... Het leek wel zoo, maar 't was toch geen gewone
slaaptoestand, die meer op den dood geleek. En dan... wie
had hem gezegd, wat hij doen moest ? Zij zelf ?... Maar als
zij sliep !... En dan die klank in haar anders zoo zachte
stem... Waren het visioenen ?... Maar daar hechtte toch
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niemand waarde aan... halucinaties... Toch scheen ze er
nog half onder bevangen te zijn, toen ze droomerig sprak
van bloemen en geuren en van 't huis, waar petite-maman
op haar wachtte, en van haar toekomende woning, waar
ook zij eenmaal wachten zou... op wie ? Wiens beeld zag
ze in den spiegel ? Ze had gebloosd en gezwegen. Bons,
bons, ging 't in zijn borst en hij durfde niet verder te denken.

Hij zag, hoe Ivonne haar hoofd tegen haar vaders borst
had gelegd en met een kaim glimlachje over zijn ontdaan
gezicht streelde.

Dwaas vadertje, 'k denk er niet aan om weg te gaan,
'k blijf nog heel lang op garde, langer dan u. Mama zei, dat
mijn huis nog lang niet klaar was en 'k blijf graag hier.
Maar 'k ben toch bij haar geweest, 't was er zoo heerlijk...
zoo heerlijk.

't Werd Louis te machtig en hij begreep, dat hij het
samenzijn van vader en dochter niet langer mocht storen.
Nerveus en haastig nam hij afscheid. Terwijl hij naar huis
reed, voortgezweept door den opstekenden wind, die hoog-
gestapelde onweerswolken voor zich uit joeg, was ook zijn
binnenste vol tumult en onrust, evenals de natuur om hem
heen. Onophoudelijk doorliepen zijn gedachten opnieuw het
voorgevallene en vonden er geen verklaring voor. Daar
schoten hem een paar vergeten woorden te binnen, die zij
in haar raadselachtigen toestand had gesproken „ze is
in trance" —. Had ook dokter de Laar die woorden niet
gehoord ? Hijzelf kende ze ook wel uit zijn studententijd,
toen andere studenten de allerdoiste verhalen deden over
dansende en kloppende tafels en mediums, die „in trance"
allerlei gekke dingen zeiden en deden. Hij moest er nooit
lets van hebben, had te veel haast om of te studeeren, om
zich met dergelijke zotternijen op te houden. Maar nu zou
hij er toch wel eens lets naders van willen weten. Maar
hoe ?... 't Was waar... collega de Haan had zich in Apel-
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doorn gevestigd, die deed ook aan al dien onzin mee. Hij
nam zich voor op een rustigen Zondag eens naar hem toe
te gaan, want al hield hij die dingen ook voor malligheden,
hij voelde zich verplicht alles te onderzoeken, wat eenig
licht op den raadselachtigen toestand van Ivonne zou kun-
nen werpen.
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HOOFDSTUK III.

Wat hij zich had voorgenomen, deed hij op den eersten
Zondag, dat hij uit zijn praktijk kon. Hij had zijn komst
vooruit gemeld en werd door de Haan zelf afgehaald.

— Wel kerel, dat doet me almachtig veel pleizier, dat je
eens over komt waaien. En hoe bevalt 't je op de Veluwsche
hei ?

— Best, best I En jou schijnt 't buitenleven ook geen
kwaad te doen, je ziet er tenminste patent uit.

En Louis keek met verwondering naar het gezonde, blo-
zende gezicht van den vroegeren bleeken en zwakken stu-
dent, zooals hij zich hem nog altijd had voorgesteld.

— ja, wat zal 'k .je daarvan zeggen, lachte de Haan,
terwijl er een glans van geluk over zijn gezicht trok. 'k heb
't goed, kerel, puik. Maar je zult 't zelf zien en dan zul je
denken : wat een gek ben 'k toch, dat 'k nog niet getrouwd
ben ! Maar stap in, mijn wagen zal je in enkele minuten bij
mijn vrouw brengen.

Hij nam zijn plaats in naast Louis en weg snorde de auto
de Stationsweg langs naar het Oranjepark, waar dokter de
Haan een aardige villa te midden van een tuin vol bloemen
bewoonde. De mannen spraken ijverig over hun leven, de
Haan met opgewektheid over zijn lieve vrouw en kleinen
zoon van enkele weken oud, en Louis beschreef zijn leven
onder de boeren en dorpsbewoners en gaf hoog op van het
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vrije leven in de omgeving, waar de bosschen nog niet door
kunstwegen werden doorsneden en de ruime heide nog vrij
was van picnickende Zondagsgasten. Aileen van het eigen-
lijke doel van zijn komst zweeg hij, nu hij bij zijn vroegeren
studiegenoot was, kwam het hem zoo onuitsprekelijk dwaas
voor met dien kerngezonden man, die met beide voeten op
den beganen grond scheen te staan, te spreken over dingen,
die hem nu weer onbestaanbaar toeschenen.

Het jonge, blozende vrouwtje van de Haan stond hen met
het flinke kindje in haar arm aan de huisdeur op te wachten.
Zij begroette Louis eenvoudig en vriendelijk en bracht hem
onmiddellijk naar de huiskamer. Bij het venster zat een jonge
dame, een beetje ouder dan zij, die zij als haar zuster Anna
aan hem voorstelde. Rustig keek Anna hem met haar grijs-
blauwe oogen aan, terwijl zij hem begroette.

Een uur laten zaten Louis en de Haan in gemakkelijke
stoelen in de studeerkamer, die met een breed-openslaand
raam uitzag over het Park. Langzamerhand viel er iets van
stilte tusschen de beide heeren, vooral Louis werd steeds
korter in zijn antwoorden en de Haan bemerkte, dat hij hoe
langer hoe afgetrokkener naar buiten staarde.

— 't Was een prachtidee van je, Witman, me eens op te
komen zoeken. 'k Heb wel eens gedacht, hoe je 't daar in
dat afgelegen dorp zou maken en 'k moet zeggen, 't buiten-
leven heeft je geen kwaad gedaan tot nu toe.

— 't Zelfde heb 'k van jou gedacht, Coen 'k je zag, de
Haan, 'k zou je nauwelijks herkend hebben met je stevige
lichaam en gezonde tint. Wat zag je er vroeger toch mager
uit.

Een spottend lachje verscheen op de Haan's gezicht.
— 't Is dan ook geen verschil ! 'k Heb geboft, man...

Toen een arm student, die nauwelijks genoeg had om te
kunnen studeeren en die op een zuinigje moest leven, en nu
een flinke praktijk, die zich boven verwachting heeft uitge-

31



breid, een schat van een vrouwtje en nu nog een jongen
als een wolk Kerel, trouw ook, 't is 't beste, wat een man
kan doen. Of ben je nog altijd even ongevoelig voor 't vrou-
welijk geslacht ?

Louis voelde dat hij kleurde en ergerde zich over zichzelf.
Aha, heeft Amor's pijl je eindelijk getroffen ?, lachte

de Haan. Wanneer krijgen we je verlovingskaart ?
Zonder op deze scherts in te gaan, zeide Louis :
— De Haan, 'k ben met een bepaald doel bij je gekomen.

Maar eer ik spreek, moet je me beloven, dat je niemand jets
zult vertellen van wat ik nu met je te bepraten heb, geef me
daarop je woord.

Even ernstig antwoordde de Haan :
'k Beloof 't je, spreek maar vrij uit.

— En als 'k iets zeg, wat je idioot voorkomt, lach dan
niet, maar laat me dan uitspreken. 't Valt me toch al moeilijk
alles te zeggen en als niet was, dat een bizonder belang
stet in het jonge meisje, waarover ik je wil spreken, dan zou
'k er niet over denken om me over de onverklaarbare din.
gen, die 'k heb bijgewoond, te uiten.

Vertel op man, 'k zal alles in stilte aanhooren en op
mijn stilzwijgendheid kun je rekenen.

Nu deelde Louis uitvoerig mede alles wat er met Ivonne
was gebeurd en wat hij van zijn voorganger had gehoord
over dien raadselachtigen toestand, die telkens na tusschen-
poozen weer over Ivonne kwam en waarmee zijn ouden
collega ook geen raad had geweten.

Dat is nu de zaak, waarover ik je wilde spreken, ein-
digde hij. 'k Herinnerde me, dat je je in je studietijd met
spiritisme inliet en heb je 't woord „trance - wel eens hooren
gebruiken, wat Ivonne in haar bewusteloosheid ook uitte.
En ik dacht, dat jij me misschien opheldering zou kunnen
geven. Er moet iets gebeuren en 'k weet er geen raad mee.
Als je had gezien, hoe ze daar als een doode lag en hoe ze
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zich opeens zonder de oogen te openen oprichtte en met
geheel veranderde stem die woorden sprak, zou je ook bang
zijn geworden zooals de burgemeester en ik.

Aandachtig had de Haan toegeluisterd. Nu legde hij zijn
sigaar, die reeds lang was uitgegaan, in het aschbakje en
liep een paar maal in gedachten verdiept de kamer op en
neer. Eindelijk bleef hij voor Louis staan.

— 'k Geloof niet, dat je ongerust hoeft te zijn, 't is een
gewoon verschijnsel, dat bij veel mediums wordt waarge-
nomen. Dat freuletje is zeker een sensitieve, zonder dat ze
't weet.

— Een sensitieve ?, herhaalde Louis, druk je duidelijker
uit. Hoort dat bij 't spiritisme en geloof je daar nog aan ?

— Ja, 'k geloof er nog aan, of liever, ik geloof er weer
aan. In Utrecht hielden de Wit en ik en nog een paar lui
geregeld seances en we vonden 't machtig interessant. Nu
zou ik niet graag meer mijn handteekening zetten onder al
die berichten, die we toen kregen. Er zal heel wat bedrog
en animisme onder geloopen hebben, maar wij vonden 't
prachtig en schreven alles aan de geesten toe.

— Animisme ? Wat is dat nu weer ?
— Dat kan 'k je nou niet zoo precies uitleggen, daar be-

hoort een heele studie toe. Aileen kan 'k er van zeggen,
dat door ernstige studie is uitgemaakt, dat er veel uit het
medium-zelf voortkomen kan, wat vroeger alleen aan de
geesten werd toegeschreven. Maar om op die seances terug
te komen, we namen eerst alles als waarheid aan, maar lang-
zamerhand begonnen we te merken, dat we bij den neus
werden genomen en toen was er gauw de aardigheid af.

— Bij den neus genomen ? Door wie dan ?
— Wel, door de geesten, of door het zoogenaamde

onder-bewustzijn van het medium, of misschien door nog
andere factoren.

— 'k Begrijp er niks meer van. Ik dacht dat de spiritisten

J acoba Calkoen, Levensopgang 3
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beweren, dat ze met de geesten van de afgestorvenen kun-
nen redeneeren door middel van een dansende tafel...

Een spotachtig lachje speelde om de Haan's mond.
—, Ja, dat is 't gewone praatje en daarmee wordt 't heele

spiritisme in een bespottelijk daglicht gesteld. Dat zal 'k nu
maar laten voor wat 't is, door eigen onderzoek en onder-
vinding komt men tot een geheel ander inzicht. Maar ik had
't er over, dat we telkens bij den neus werden genomen en
ik ben er van overtuigd, dat het werkelijk bedriegelijke
geesten-manifestaties waren, waarvan wij de dupe werden.
Ik herinner me nog heel goed, toen ik 't kind van de rekening
werd. Er kwam een geest, die me door middel van de tafel-
beweging vertelde, dat hij mijn vader was, dien 'k als kleine
jongen heb verloren. Hij vertelde me van allerlei moois over
mijn moeder, en over mij, toen 'k nog in de wieg lag en
sprak toen over mijn zuster Ellie, van wie hij den vollen
naam wist to zeggen. Hij vertelde me, dat ze dien dag plot-
seling ziek was geworden en over twee dagen bij hem zou
zijn ; dat 'k dus zoo gauw mogelijk naar huis moest reizen,
als 'k haar nog wilde zien. 'k Was natuurlijk hevig ontdaan
en zat den volgenden morgen reeds in den trein naar Arn-
hem. Toen 'k eindelijk op de stoep van ons huis stond, vloog
de deur open en stond Ellie blakend van gezondheid en
opgewektheid voor me. Hoe 'k me goed heb gehouden en
een plausibele reden voor mijn komst heb uitgedacht, weet
ik nog niet. Ellie was zelfs niet ongesteld geweest en leeft
nog. Toen had 'k ineens genoeg van de spiritisterij en heb
er me niet meer mee bemoeid.

— Maar hoe verklaar je dan die boodschap ?
— Eenvoudig zoo, dat er een geest aanwezig was, of

misschien een heel complot van geesten, die zich met de
lichtgeloovigheid van ons, onnoozele halzen, hebben willen
amuseeren.

Wat hadden ze daaraan ? Men zou zoo zeggen, dat
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men aan de overzij, om 't zoo eens te noemen, wel wat beters
te doen had. En bovendien, hoe kon hij zoo precies den
naam van je zuster opgeven ?

— 0, wat dat laatste betreft, ik weet nu, dat men „aan
de overzij" met gemak in onze gedachten kan lezen, en toen
er over mijn vader en mijn eigen jeugd werd gesproken, heb
ik natuurlijk onwillekeurig ook aan Ellie gedacht. Boven-
dien, bij voorzichtige navraag bij mama bleek me, dat van
al die mooie verhalen niks overbleef, eenvoudig uit den duim
gezogen !. .. Als men daarvan nu gehouden heeft, zoolang
men nog op aarde leefde, behoeven we er ons heusch niet
over te verbazen, dat ze die hebbelijkheid naar de overzijde
meenemen. En als ze dan als onrustige, dwalende geesten,
die nog geen doel voor het andere leven hebben gevonden,
een seance-kring omzwermen, is 't, als men goed nadenkt,
niet zoo erg verwonderlijk, dat 't hun amuseert die licht-
geloovige menschen beet te nemen. Door te sterven veran-
dert men niet plotseling in een engel.

Louis haalde de schouders op.
— En dat is dan spiritisme ?
— Dat is o o k spiritisme, mijn waarde, maar slechts een

deel ervan. Ik heb je immers gezegd : ik geloof er weer
aan ? Na die ontgoocheling met Ellie had 'k er meer dan
genoeg van en door allerlei omstandigheden ging onze heele
kring te niet, zoodat 'k naderhand niet veel meer aan deze
dingen dacht. 'k Moest ook hard blokken, want ik raakte
geengageerd en wilde zoo gauw mogelijk afstudeeren, om
te kunnen trouwen. — Zeg, onderbrak hij zijn verhaal, wat
voor indruk kreeg je van mijn schoonzusje ?

— Tat voor indruk ?... Ze schijnt me een eenvoudig,
kalm meisje te zijn.

— Dat is ze ook, maar zag je niks bizonders aan haar ?
Hoe vond je haar oogen ?

Een beetje verwonderd zei Louis : — Dat weet 'k niet,
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daar heb 'k niet zoo op gelet.
— Och nee, natuurlijk, als je niks weet... Nou enfin, je

moet weten, dat ze een medium is en dingen ziet, die andere
menschen niet zien. Ongelooflijk gewoon.

— Nu ja, maar als de anderen 't niet zien, kan ze wel
zooveel vertellen. Pardon, 'k wil je schoonzuster niet be.
leedigen, maar hoe weet je, dat ze die dingen werkelijk ziet ?

— Hoe 'k dat weet ? Wel, ze beschrijft menschen, die ze
nooit gekend heeft, b.v. je vader of je moeder, of iemand
anders, die soms al jaren-fang dood is. Hierdoor ben 'k ook
weer tot 't spiritisme bekeerd. Maar ik spreek er hier niet
over... je weet, Apeldoorn is nog al aan den orthodoxen
kant en 't zou me een hap uit mijn praktijk kunnen kosten.

Louis keek nog altijd ongeloovig.
— 'k Begrijp er nog niet veel van. Maar nu mijn patient,

wat denk je dan van dien raadselachtigen toestand ? Zou
't voor haar gezondheid niet gevaarlijk kunnen worden ?
Ze is zoo teer. Als je haar daar had zien liggen... ze was
bleek als een doode, de oogen half gesloten en niets dan
een randje wit te zien. Ik schrikte geweldig en meende eerst,
dat ze dood was... 'k vergeet 't nooit.

— Daar kan 'k je weinig van zeggen. Sommige mediums
zien er best uit, maar je hebt er onder... nou... holoogig,
bleek en hyper-nerveus om van te rillen. Dan denk ik altijd:
nu, juffer of meneer, je mag wel voorzichtig zijn, je houdt
je al te veel met de andere wereld bezig !

— Veel troost geef je me ook al niet. 'k Wou, dat er
geen spiritisme bestond...

Met bewolkt gezicht stond hij op en keek in den zonnigen
tuin. Een spottende lach deed hem omzien.

— Ja, dat heb 'k meer hooren zeggen, maar 't spiritisme
is er nu eenmaal en is alleen een nieuwe naam voor iets, dat
al eeuwen-lang, nee, dat eigenlijk altijd heeft bestaan. Lees
er je bijbel maar eens op na. Al die zoogenaamde engelen-
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verschijningen_
Och wat, kom daar nu maar niet mee aan... die ouwe,

onmogelijke verhalen...
— Zoo onmogelijk zijn ze niet, ze komen nog voor en in

alle mogelijke ouwe overleveringen uit de verste oudheid
komen overeenkomstige voorvallen voor en ze herinneren
sterk aan wat op de spiritistische seances voorvalt. Maar
dat last zich niet in een paar woorden uitleggen, je moet er
maar eens iets over lezen. Lees de boeken eens van Elize
van Calcar „Op de grenzen van twee werelden-.

Louis antwoordde niet, hij voelde zich verdrietig en ver-
ward, de heele zaak stond hem tegen.

Kom, we zullen naar beneden gaan, mijn Greetje zal
zoo langzamerhand wel een kopje thee voor ons hebben.
je mag ook rooken.

In de openstaande serre werden zij door de beide dames
opgewacht. Er lag zulk een waas van opgewektheid over
de geheele omgeving, en de binnenstroomende atmosfeer
was zoo vol geuren, en de tuin was zoo zonnig en vol kleu-
ren, dat Louis al zijn zwarte gedachten voelde verdwijnen
en zich echt op zijn gemak voelde. Zij spraken opgewekt
over allerlei dingen en ook Anna nam druk aan het gesprek
deel. Louis sloeg haar ongemerkt gade, hij zag evenwel niets
bijzonders aan haar, zij zag er gezond uit. Aileen haar oogen,
daarin had de Haan gelijk, waren wat vreemd, hij kon niet
zeggen wat dat vreemde was, maar die donker-omrande
grijze pupillen schenen wel in verre diepten to zien, zelfs als
ze hem aankeken.

Langzamerhand bemerkte hij, dat ze minder sprak, eens
zelfs kreeg hij geen antwoord, maar 't volgende oogenblik
maakte zij een verontschuldiging over haar afgetrokken-
heid. Na een oogenblik evenwel gleed er weer een eigen-
aardig waas over haar gezicht, haar trekken verstrakten
zich en er kwam een starre uitdrukking in haar oogen. Ver-
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wonderd keek Louis de Haan aan, die den winger op zijn
mond legde als een waarschuwing. Nu begon Anna te
spreken.

— Dokter, ik weet niet, hoe u over deze dingen denkt,
maar ik zie iemand achter u staan. Zal ik u eens beschrijven,
wat ik zie ?

Louis keek onwillekeurig achter zich, maar zag niemand.
Als u lets meent te zien, juffrouw, mag u 't gerust

zeggen, antwoorde hij beleefd en voelde tot zijn eigen ver-
bazing, hoe zijn hart onrustig begon te kloppen.

Achter u staat een vrouwelijke gedaante van gewone
grootte. Ze heeft een lief, vriendelijk gezicht, grijs haar in
het midden gescheiden en achter op 't hoofd zie ik iets...
een strik ?... neen, ook geen kapseltje... o ja, nu zie 'k 't,
een soort kam met steentjes erin. Ze heeft blauwe oogen,
een kleine news en een gewonen mond. Nu lacht ze... er
mist links op zij een tand. Op haar japon zie 'k een groote,
vierkante broche. Kent u haar ?

't Moet mijn tante zijn, die me heeft opgevoed, juf-
frouw. Maar hoe kunt u haar kennen, u hebt haar toch nooit
gezien ?

Natuurlijk niet, dokter, maar dat behoeft ook niet, ik
zie haar staan als geest. Wilt u haar soms wat vragen ?

Iets vragen... wat zou 'k zoo opeens vragen en ze kan
me toch niet antwoorden.

Misschien wel, dokter, en dan kan 'k haar wel ver-
staan. Vraag nu gauw, anders is ze misschien weg.

Louis spande zijn hersenen tevergeefs in om lets te yin-
den. De zaak kwam hem zoo vreemd voor en zoo dwaas,
dat hij niets wist te bedenken.

Ze kijkt bedroefd, dokter, en schijnt lets te willen
zeggen. Wacht, ze laat lets zien... een medallion... nee, een
horloge, ze maakt 't open en wijst op lets in de buitenste
kast.
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Vragend keek ze Louis aan. Deze voelde, dat hij bleek
werd. Hij haalde zijn horloge uit en knipte het open.

— 't Is onbegrijpelijk... Zij toont u zeker het horloge van
mijn vader. Dat heeft hij eens bij een jubileum gekregen en
er staat een inscriptie in.

.--, Ja, dokter, ze kijkt blij en lacht... Nu zie 'k haar niet
meer.

Het horloge ging van hand tot hand en Louis was in een
merkwaardig opgewonden toestand.

— Ik begrijp er niks van. Hoe kon u haar toch zien,
juffrouw, ze is al een jaar of zes dood...

Een verheugd lachje gleed over Anna's gezicht.
— Dood, dokter ? Uw goede tante dood ? 0, kon u haar

zelf eens zien, zooals zij daar stond, zoo gezond en flink,
dan zou u dat akelige woord niet in den mond nemen.
Waarom wil men toch niet gelooven, dat er geen dood is ?
't Is slechts een overgang naar een ander leven, dokter,
waarbij men niets behoeft to verliezen, dan dat zieke of
oude lichaam.

— Ja, collega, lachte de Haan, je bent bij mijn schoon-
zusje aan 't goeie kantoor. Voor haar bestaat er werkelijk
geen dood, en als wij haar zoo hooren praten, komt 't ons
ook nog zoo gek niet voor. 't Is alleen maar jammer, he
Annatje, dat die doktoren over het algemeen zulke ver-
stokte ongeloovigen zijn. En onze vriend hier zal ook nog
wel niet overtuigd zijn.

— Overtuigd ? Hoe kan 'k overtuigd zijn, al is 't heel
merkwaardig wat je zuster zegt. 'k Heb tante zien sterven
en begraven, waar kan ik dan de zekerheid vandaan halen,
dat ze niet dood zou zijn ?

— In dat arme, versleten lichaam was het leven ook niet
meer, dokter, dat was maar 't stofkleed, dat den werkelijken
mensch bekleed had, maar de mensch zelf, de geest, de ziel,
is ontsnapt naar hooger sfeer. Och, dokter, had u kunnen
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zien hoe verlangend zij was om u te overtuigen, dat zij bij
u was.

Kunt u 't zich niet verbeeld, hebben ? LI moet me niet
kwalijk nemen, maar 't komt me nog altijd ongelooflijk voor.

— Dokter, hoe kan ik 't me verbeeld hebben ? Ik zag
haar zoo duidelijk als ik u zie en u kunt toch zelf 't best
beoordeelen, of mijn beschrijving goed was.

Ja, u beschreef mijn tante. Maar ik begrijp niet... die
kam, die broche... die kan ze nu toch niet meer dragen.

Ja, dat is voor ons ook nog een raadsel, dat moet
eerlijk bekennen. Maar als een geest zich laat zien, zien we
hem meestal in een kleeding en met uiterlijke kenteekenen,
waaraan hij herkenbaar is. 'k Wist toch ook niks van dat
horloge of en dat was toch zoo'n mooi bewijs.

Ik kan 't niet tegenspreken, maar aannemen, dat mijn
tante bier werkelijk was, kan toch ook niet. 'k Heb in den
korten tijd, dat 'k praktijk uitoefen, al menigeen zien ster
yen, maar heb nog nooit eraan getwijfeld, of de patient
werkelijk dood was !

Anna wilde antwoorden, maar haar zwager voorkwam
haar.

Laat hem nu maar verder met rust, Anna, je hebt hem
een heel brok te slikken gegeven, dat moet hij nu eerst maar
eens zien te verwerken. Weet je wat je eens moet doen,
Witman ? Schrijf eens naar de spiritistische bibliotheek in
Utrecht en vraag eens een paar boeken aan over spiritisme
en mediumschap, dat je eens een beetje wegwijs wordt. En
zet nu eens zooveel mogelijk je dokterswijsheid op zij en
onderzoek zonder vooropgezette ideeen, wat door groote
geleerden al tientallen van jaren is onderzocht en als vast-
staande feiten is aangenomen. Ik wilde eerst ook niet aan
dien geest gelooven, dien ik noch in mijn studie noch in mijn
praktijk ooit heb kunnen waarnemen. Maar wat dat stille
dametje daar bij het raam me heeft geopenbaard, heeft
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me eindelijk absoluut overtuigd en ik heb heel wat materia-
listische ideeen aan den kapstok gehangen. Vroeger zou ik
na mijn dwaze ervaringen als student iedereen uitgelachen
hebben, die maar over het spiritisme durfde to spreken en
nu voel ik welk een troost er in de gedachte is gelegen, dat
zij, die we als dood hebben beschouwd, alleen voor onze
aardsche oogen onzichtbaar zijn geworden, maar nog dik-
wijls bij ons zijn, omdat hun lief de hen tot ons terugbrengt,
zooals je tante, die er zeker heel veel belang in stelt, hoe
't je gaat.

De Haan was onder het spreken hoe langer hoe ernstiger
geworden, en hoewel Louis nog verre van overtuigd was,
sprak hij niet meer over zijn twijfel aan die raadselachtige
ondervinding, die hij zooeven had opgedaan.
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HOOFDSTUK N.

Louis' praktijk nam meer en meer zijn tijd in beslag, de
herfst was gekomen en bracht veel ziekten mee. Dit was
mede een van de oorzaken, waardoor Louis zijn plan om
spiritistische lectuur te laten komen, niet ten uitvoer had
gebracht. Op den mooien zomer was een stormachtige herfst
gevolgd, een geheel andere herfst als dat poetische jaar-
getijde van schoone kleuren en tinten, waarvan dichters
zingen. In enkele da gen stonden de boomen bladerloos
onder den grauwen hemel en werd hun zomerdos door gie-
rende herfstvlagen langs de wegen en over de landerijen
gejaagd.

Louis begon nu ook de bezwaren van een dorpspraktijk
te ondervinden en kwam soms doornat en verkleumd van
zijn werk naar huis. Zijn bezoeken aan 't Huis waren bier-
door minder geworden, hoe groot zijn verlangen soms ook
was naar het lieve gezichtje van Ivonne. De aanvallen van
haar zoo vreemde ongesteldheid waren niet teruggekomen
en de diepe indruk, die deze op Louis had gemaakt, was
langzamerhand vervaagd. Zoo nu en dan dacht hij nog wel
eens terug aan wat er bij zijn bezoek aan zijn collega de
Haan was gebeurd. Dan kwam de twijfel op of werkelijk
tante Jeanne bij hem had gestaan, er waren zooveel oudere
dames, die aan deze beschrijving beantwoordden. Alleen
die scene met het horloge kwam hem onverklaarbaar voor
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en hield de wensch bij hem wakker toch eens lets meer van
die dingen te hooren.

De herfst was nu voorbij en het Kerstfeest naderde. De
wegen waren met een hobbelig ijsvlak bedekt, de boomen
Bogen onder den last van rijp en de lood-grijze wolken,
zwaar van ongevallen sneeuw, lieten nauwelijks een sche-
merig daglicht door. Alles zag er doodsch en verlaten uit.
Hongerige kraaien vlogen rusteloos over de akkers en de
arme, kleine boschzangers en de musschen in hun bedelaars-
pakje omfladderden de huizen en boerenhoeven in de hoop
hun leege maagjes te kunnen vullen.

Louis was vermoeid en verdrietig ; hij had slechts met de
grootste moeite zijn patienten kunnen bereiken en was niet
klaar gekomen met zijn voorgenomen werk. Juffie deed
alles, wat zij kon om hem te overtuigen, dat zijn bezoek bij
vrouw Bartels best tot morgen kon wachten.

Ze is zoo'n gezonde vrouw, dokter, er zijn nooit com-
plicaties geweest en ze weet altijd precies te zeggen, wan-
neer haar kinderen geboren worden en ze zei me veertien
dagen geleden nog : „'t Wordt een kerstkindje, juffrouw,
't wordt zeker een bollebos !" Ze schijnt nog even blij met
haar achtste als vroeger met haar eerste.

Ja, juffie, er is ook niet zoo'n noodzaak, maar 'k heb
den heelen middag aan haar moeten denken, 'k weet zelf
niet, hoe 't kwam. 'k Had zoo'n onrustig gevoel over me,
als 'k aan haar dacht. Maar u hebt gelijk, 't is eigenlijk
dwaasheid.

Hij schoof zijn lagen stoel bij de kachel en nam de krant.
Het was doodstil in de kamer, behalve het lichte getikkel
van juffie's Lange breipennen. Opeens wierp Louis zijn
krant neer en stond op.

'k Weet niet, wat me drijft, juffrouw Sophie, maar 'k
ga toch nog maar naar vrouw Bartels. 'k Zal mijn ijssporen
maar aandoen en mijn bergstok meenemen, want 'k zal mijn
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beenen moeten gebruiken.
— Maar dokter, nog 'n toe, wat bezielt u toch, 't is om

armen en beenen te breken I
Maar Louis was al weg en berustend nam zij haar brei-

werk weer op.
Louis ging met moeite het donkere pad langs, dat om het

dorp heen naar de hoeve van Bartels voerde. Zijn fietslan-
taarn schommelde aan een knoop van zijn jas en met ge-
bogen hoofd worstelde hij met alle krachten negen den kou-
den wind, die hem de eerste sneeuwvlokken in het gezicht
blies. 't Was reeds negen uur, Coen hij tusschen de wit-
omrande boomen het openstaande hek binnenging. Meestal
was er op dat uur geen licht meer te zien achter de kleine
vensterruiten, maar nu was het huis geheel verlicht en
scheen er uit de wijd-geopende deeldeur een geel licht van
een paar lantarens. Louis stapte den deel op en zag, dat de
boer zelf bezig was een paard voor een met zeildoek over-
spannen wagen te spannen. Toen hij Louis zoo eensklaps
voor zich zag staan, gleed er een verschrikte uitdrukking
over zijn gezicht.

Allemachies, dokter, hoe komt u opeens hier ? Wie
heeft u gewaarschuwd, of wilt u dat er wat met haar was ?

— Met de vrouw, Bartels ? Nee, 'k weet niks, maar
kwam eens kijken. Wat scheelt haar ?

't Is Teunis z'n schuld. Die beroerde jongen heeft
altijd zulke streken. Van middag gaat de vrouw naar de
deel om een melkemmer te halen, ze komt daar door die deur,
dokter, en daar heeft nu die satansche rekel zich in dat
hoekje op zijn hurken gezet en springt opeens op z'n moe-
der toe. Ze gilde of ze geslacht werd ik hoorde achter
den hooiberg — en viel stijf van zichzelf. Ikke en de knecht
hebben haar opgenomen en op de bedstee gelegd en ze is
weer tot zichzelf gekomen, maar ligt nu te kermen van de
pijn in 't lijf. 'k Was juist van plan u te gaan halen.
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— 'k Zal maar dadelijk bij haar gaan, Bartels.
't Was een harde strijd, die Louis om bet leven van vrouw

Bartels moest strijden. Den geheelen nacht moest hij haar
in haar vreeselijk lijden bijstaan en meer dan eens vreesde
hij, dat bet leven zou ontvluchten. Toen het eerste bleeke
licht in de kamer viel, lag het verwachte Kerstkindje bleek,
stiff en stil in een doek gewikkeld in de wieg en wiekte zijn
zieltje opwaarts in het Licht. De afgetobde moeder lag met
tranen op de wangen en droefheid in het hart in de duffe
bedstee, te zwak om een woord te uiten, maar voor het
oogenblik gered.

De boer spande in om Louis door de in den nacht gevallen
sneeuw naar huis te rijden. Stom en somber zat hij op den
wagen en Louis, die den stuggen, schuwen aard van den
Veluwschen boer begon te kennen, zat zwijgend naast hem.
Toen de boer voor het doktershuis stilhield en Louis hem
de hand tot afscheid reikte, zeide hij, zonder dat zijn strakke
gezicht eenigszins ontspande :

— Tot zoover bedankt, dokter, God Toone 't u.
— Dank je, Bartels, 't spijt me, dat 'k 't kind niet heb

kunnen redden.
— 't Zal web zoo moeten wezen, de Heere zal 't zoo be-

schikt hebben. Vort, bles.
Het paard trok aan en de wagen rolde langzaam door de

witte sneeuw. De voordeur was al door juffrouw Sophie
geopend. Ze was bleek tengevolge van de onrust, waarin
zij den nacht had doorgebracht. Louis vertelde haar in korte
woorden, wat er was gebeurd, terwijl zij hem met warme
thee en boterhammen verkwikte. Ook kwam hij nog terug
op dat onverklaarbare gevoel, dat hem, zonder dat er een
enkele reden voor was te vinden, naar de hoeve van Bartels
had gedreven.

— Had het nog een half uurtje geduurd, juffrouw, dan
zou de arme vrouw doodgebloed zijn.
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— 'k Zie er de bewarende hand Gods in, dokter.
— Al goed, juffrouw Sophie, zei Louis, die wat bang was

voor juffie's theologie, wat me aandreef weet ik niet. 1k
geloof beslist, dat er jets waars in de bewering schuilt, dat
er voorgevoelens bestaan.

Louis zocht zijn slaapkamer op, om te trachten een paar
uurtjes te slapen, maar de slaap wilde niet komen. Allerlei
beelden uit den doorworstelden nacht doemden voor hem
op : het afschuwelijke lijden van de vrouw, het Witte kinder-
ligje in de wieg, de stile tranen op de wangen van de moe-
der en de stugge berusting van den boer. En dan dacht hij
er over na, waarom dat alles had moeten gebeuren, want
hij was er tegen zijn wil letterlijk toe gedwongen om door
sneeuwstorm en ijzel te gaan om het 'even van de vrouw te
redden. Dat die voor hem onbegrijpelijke God van de Ve-
luwsche boeren hem door een wonderlijke beschikking zou
gedwongen hebben, kwam hem al te absurd voor, het moest
lets anders geweest zijn. Was het misschien door een stil-
len drang uit een andere wereld geweest, de inwerking van
een wezen, dat die vrouw voor haar gezin wilde behouden? ...
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HOOFDSTUK V.

Onverkwikt stond, hij weer op en ging zijn visites in het
dorp maken. Bij zijn thuiskomst gaf juffrouw Sophie hem
een briefje, waaruit hem een fijne viooltjes-geur tegemoet
kwam. Het was van Ivonne Lebron, die hem uit naam van
haar vader uitnoodigde op eersten Kerstdag met juffrouw
Sophie te komen dineeren en 's avonds den Kerstboom te
komen zien. Als aanbeveling voegde zij er bij, dat de oude
dokter ook altijd gewoon was te komen. In zijn groote
lichamelijke vermoeidheid had geen tijding hem welkomer
kunnen zijn, hij veerde er weer geheel door op en schreef
onmiddellijk ook uit naam van juffie, dat hij er zich op ver-
heugde den Kerstavond bij haar en haar vader door te
brengen.

En nu was 't Kerstavond. Donkere luchten joegen langs
den grauwen hemel. De opstekende wind gierde door de
kale boomen en deed de dennen en sparren kreunen als van
pijn. Langs den modderigen weg stapten Louis en juffie
zonder zich al te veel om het weer te bekommeren. Louis
had zijn arm onder dien van juffie gestoken en de oudere
vrouw liet zich zoo graag steunen. Haar ouden dokter had
zij vereerd en o zoo graag mogen lijden, maar langzamer-
hand was er nu lets in haar verstild hart gekropen, dat zeer
dicht stond bij wat een moeder voor haar zoon voelt. Louis
was geheel onkundig van wat er in haar omging, maar was
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in een stemming zoo opgewekt, zoo vol verwachting, als hij
in tijden niet geweest was.

De kalkoen was voortreffelijk, de wijnen, die de burge-
meester schonk, werden door Louis op juiste waarde ge-
schat, terwijl juffie nauwelijks aan haar glas durfde te nip-
pen, de met hulst en witte chrysanten versierde tafel straalde
van licht bij de gezellige kaarsen-verlichting en het zonnige
gezichtje van Ivonne tooverde nog een veel schooner glans
van eenvoud en vriendelijkheid.

Daarna werden de breede schuifdeuren geopend en het
warme hoekje bij den haard opgezocht. Twee Kerstboomen
vulden twee hoeken van de ruime kamer, de een bestemd
voor personeel en arme dorpelingen, de andere voor hen-
zelf. Ivonne en mam'selle hadden, geholpen door juffie, haar
handen vol.

Eindelijk vertrok de laatste en kwam de huisknecht om
de kamer weer de oude gezelligheid te geven en toen zaten
zij een oogenblik rustig bijeen. Beide boomen straalden nog
in het stille licht der kaarsen en dennengeur vulde de kamer.
Ivonne zette zich aan de piano en speelde Kerstliederen en
ten slotte het oude: „Stine nacht, heilige nacht". Toen kwam
ze weer in den kring der stil-luisterenden terug en zei
opgewekt :

— Nu moeten we toch eens kijken, wat er voor ons onder
den boom ligt. Mam'selle, helpt u even ?

De kleedjes, die de geschenken bedekt hadden, werden
weggenomen. Ivonne zag onmiddellijk, dat er een paar pak-
jes bijgekomen waren, haar oogen schitterden van verwach-
ting, onschuldig als een klein meisje stond zij daar in haar
blauw-zijden jurk en Louis zou niets liever gedaan hebben,
dan die lieve sterren-oogen te kussen, toen zij ze bij het zien
van zijn geschenk, een bonbonniêre, tot hem opsloeg.

— Is die van u, dokter ?
— Kind, plaagde haar vader, hoe kom je er aan ! De
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dokter heeft er niet aan gedacht je jets te geven, he dokter ?
Louis lachte even en zweeg.
— Zie je wel, vadertje, wie zwijgt stemt toe ! Ik dank u

hartelijk, dokter, 't is haast te mooi.
— Dat kan niet, freule, 'k had u graag nog jets mooiers

willen geven, maar helaas zitten we hier in de hei.
Zijn oogen rustten zoo warm en vol bewondering op haar,

dat het haar een gevoel van verlegenheid gaf en ze zich
blozend weer naar de geschenken onder den boom wendde.
Een plaat van juffie werd uit het papier genomen.

— 0, hoe mooi I Papa, zie Loch eens... Van wie heb 'k
dit ?

Zoekend keek zij alien aan en zag het stralende, geluk-
kige gezicht van juffrouw Sophie.

— Van u, juffrouw Sophie ? Wat ben 'k daar blij mee.
Zij boog zich over haar heen en kustte haar.
— Is 't niet mooi, papa ? Kijk eens, dat kleine, nietige

ding, dat niet ziet, dat de plank gebroken is van het brug-
getje en achter haar die groote, vriendelijke engel, die wel
zorgen zal, dat er geen ongeluk gebeurt. En kijk eens, papa,
haar kleed is wit met een blauwe rand en een blauwe cein-
tuur, zoo ziet petite-maman er ook uit, als 'k bij haar ben
en ook zoo mooi en lief. Zou mama me ook zoo beschermd
hebben, toen 'k nog zoo klein was ?

De burgemeester fronsde zijn wenkbrauwen en wilde jets
zeggen, toen er in de andere kamer een luide slag werd
gehoord. Allen keerden zich om om te zien, wat er ge-
beurd was. Eerst vonden zij niets, maar toen riep Ivonne :
,,Maman's portret is gevallen !"

Zander dat lijst of glas was gebroken, stand het tegen
den muur naast de etagere, waar het boven had gehangen.
Lebron nam het op en onderzocht het. Het was nergens be-
schadigd en ook het koord was intact. Verwonderd keek hij
naar de plaats waar het had gehangen.

Jacoba Calkoen, Levensopgang 4
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Daar begrijp 'k niks van, 't koord is heel en de haak
zit in den muur. Dokter, voel eens of de haak soms los zit.

Aan den haak mankeert niks. Dat is werkelijk curieus,
zei Louis. En geen enkel voorwerp op de étagère is ook
geraakt. 't Portret had er toch op moeten vallen...

Ja, als 't gevallen was, maar hoe kon 't vallen, koord
en haak zijn in orde... Gaat waarachtig mijn begrip te
boven.

Zij praatten alien dooreen en opperden onderstellingen,
maar geen ervan was houdbaar en eindelijk keerden zij naar
den boom terug. Maar toch kwamen zij telkens weer op het
onverklaarbare feit terug, hoe het mogelijk was, dat een
portret van den muur viel, zonder dat haak of touw gebro-
ken was. Later, vele jaren later las Louis in spiritistische
boeken over dergelijke voorvallen en kwam hij tot het ver-
moeden, dat Ivonne's moeder haar kind van haar nabijheid
had willen overtuigen. Maar waarom op deze wijze ? Wie
zal het onverkiaarde verklaren ?... Hoe ter wereld was het
portret zoo over het kastje heen kunnen vallen en dan er
naast tegen den muur komen te staan ? 't Had toch in de
kamer moeten vallen, gesteld, dat het niet goed was opge-
hangen, want het kastje stond vlak tegen den muur, dus het
portret kon er niet achtervallen en dan op de eene of andere
even onverklaarbare wijze zoo dikwijls omkantelen, tot het
weer overeind naast het kastje kwam te staan. Trouwens,
het heele vallen was een onmogelijkheid, het portret had
letterlijk van den haak afgewipt moeten worden, maar er
was niemand in de kamer, dus dat kon ook al niet. En wat
den burgemeester niet opgevallen scheen te zijn, was hem
niet ontgaan... op 't oogenblik, dat Ivonne over haar petite-
maman had gesproken, was haar portret gevallen. Was
dat Coeval ?... Waren al die onverklaarbare dingen toeval-
ligheden of was er verband tusschen? Men hoorde wel weer
van het vallen van schilderijen en spiegels en dan werd er
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door sommige menschen een beteekenis aan gehecht, hetzij
van geluk of van ongeluk, net als aan het huilen van een
hond, het gekras van een uil en dergelijke onzinnigheden
meer.

Ook op den terugweg naar huis hield zijn geest zich hien-
mee bezig. Juffrouw Lindeman had een opmerking gemaakt,
maar kreeg geen antwoord. Ze schudde even zijn arm en
vroeg : — Waar zijn uw gedachten, dokter ? Nog bij die
lieve freule Ivonne ?

Zij keek hem een beetje plaagziek aan, maar bet ging
hem voorbij.

— 'k Dacht nog over dat portret, hoe of dat toch zoo had
kunnen vallen; 't is me een onbegrijpelijk raadsel.

— Mij ook, maar 't is gevallen zonder te breken en dat
is 't voornaamste. Hoe 't zoo is gevallen, zullen we wel nooit
te weten komen.

— Juffie, gelooft u aan voorteekens ?
— Heere-bewaar-me, dokter, u meent toch niet...
— Wat, juffie ?
— Dat er op 't Huis een ongeluk gebeuren zal? Och nee,

nee, dat is zonde, dat zijn bijgeloovigheden... Maar men
hoort zoo nu en dan wel eens van die dingen. Toen de
knecht van den molenaar door een zak meel op zijn hoofd
is getroffen, had de bond den vorigen nacht nog gehuild en
toen Mietje van den koster in het kraambed is gestorven,
zagen zij dat de spiegel in de huiskamer van boven tot be-
neden was gesprongen. Maar och, wat praat 'k toch, 't is
zondig zoo iets te gelooven.

— Zondig ?... waarom ?
— Ja, nu moet u niet spotten, dokter, maar 't moet ergens

in Deuteronomium 18 staan, dat 't niet mag.
— Wat mag niet, vroeg Louis.
— Wel, daar staat heel duidelijk, dat men niet op vogel-

geschrei acht geven of naar een waarzegster mag luisteren,
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en dat al wie dat doet een gruwel is in Gods oog.
— Dwaasheid, juffie, daar geloof ik niks van. Als die

dingen bestaan, dan moet God zelf ze den mensch toch
ingeschapen hebben en in dien zelfden bijbel staat toch ook,
dat alle gaven van God komen. Maar 't is alleen de vraag,
bestaan die dingen werkelijk of alleen in de verbeelding van
bijgeloovige menschen ?

Hij dacht opeens aan een boek, dat de Haan hem had
gezonden, misschien zou dit hem lets kunnen zeggen, want
een gewone, natuurlijke oplossing kon hij voor het gebeurde
toch niet vinden. Zij waren reeds dicht bij huis en zoodra
zij binnen waren, ging Louis naar zijn kamer. Hij had er
behoefte aan om alleen to zijn en liet de geheele avond nog
eens door zijn gedachten gaan.
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HOOFDSTUK VI.

Zoodra Louis een vrij uur had, nam hij de Haan's boek
„De ontbrekende Schakel" van Leah Underhill ter hand.
Hij las het wel niet met een uitgesproken vooroordeel, maar
toch zonder groote verwachting, dat het hem de overtuiging
zou geven van de werkelijkheid van al die verschijnselen,
waarvan hij zeif lets had waargenomen of waarover hij bij
toeval wel eens lets had gehoord. Het boek voldeed hem
maar matig, vaste overtuiging gaf het hem dan ook niet.
Wat er in beschreven stond van die verschijnselen in dat
kleine huisje in Hydesville vond hij wel vreemd, maar alles
was zoo laag bij den grond : een marskramer, die vermoord
was, die klopte en met aardappels gooide en kinderen beur-
telings vermaakte en verschrikte, wat moest hij daarvan
denken? Aileen, 't was wel toevallig, dat er werkelijk een
geraamte werd gevonden en dat er een man was vermist,
die den naam droeg door dien zoogenaamden geest als zijn
naam opgegeven. Maar waar was het absolute bewijs, dat
zich alles zoo had toegedragen ? Amerika ligt zoo ver en 't
was al zoo lang geleden. Wel gaf het hem te denken, dat
die arme meisjes Fox zooveel hadden geleden, zonder dat zij
bekenden, dat zij zich met het publiek hadden willen ver-
maken. En waren die kinderen er eigenlijk niet veel te jong
voor om zoo vast te houden aan wat zij eenmaal beweerd
hadden ? En dan al die proeven, waaraan zij waren bloat-
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gesteld geweest, waarbij zij niet in staat waren om met hand
en voet te kloppen, terwiji de kloptonen toch werden ge-
hoord. De oplossing, die hun vervolgers er voor gevonden
hadden, n.l. dat zij met hun knieen of teenen zouden geklopt
hebben, kwam hem onmogelijk voor. Hij las het boek ten
slotte door als een fantastisch verhaal, dat hij vergat, zoo-
dra hij het uit had.

Op 't Huis ging alles zijn gewonen gang en Louis' be-
zoeken waren eigenlijk de voornaamste onderbreking van
het tamelijk eentonig leven, dat vader en dochter voerden.
Een enkel bezoek van de villa-bewoners uit den omtrek, dat
dan weer werd beantwoord, dat was het eenige, wat het
stille leven op 't Huis kwam onderbreken en Ivonne had
Been omgang met meisjes van haar eigen leeftijd. Haar
vader zwierf, als de gemeentezaken waren afgedaan, het
liefst alleen of met een gepensionneerden houtvester met
zijn geweer gewapend over de heide en deed menig haasje
over den kop buitelen. Ivonne was dus veel alleen, maar zij
was aan dit stille leven gewend en had toch altijd in het
dorp veel te doen, waar zij met haar vriendelijk gezichtje en
haar tasch vol versnaperingen en warme kleedingstukken
in menig huffs van kommer binnenging om te helpen. Op
deze tochten ontmoette Louis haar wel eens een enkelen
keer en dan vond hij 't heerlijk te zien, hoe graag de men-
schen haar mochten lijden.

't Was in het begin van Maart en nog echt winter. Een
ijzige noordoostenwind veegde over de straten van het dorp
en deed het dunne laagje sneeuw opdwarrelen. Louis stapte
met de handen in de zakken van zijn jekker door het dorp,
waar hij een ernstige patiente ging bezoeken. Verrast zag
hij het coupeetje met de twee dikke bruinen van 't Huis voor
de deur staan en toen hij de kamer binnentrad, waar de
zieke in een groote stoel bij den kachel zat, zag hij, hoe
Ivonne bezig was voorhoofd en handen te betten van de
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vrouw, die in groote benauwdheid naar lucht hijgde. Zij
wierp hem slechts een zwijgenden groet toe en hij sprak ook
niet, maar deed, wat hij wist, dat de arme zieke eenige ver-
lichting zou geven. Eindelijk rustte deze weer afgemat
achterover in de kussens en stond hij op om heen te gaan.

— Dokter, welken weg gaat u ?
— Naar huis, freule.

Ga dan met me mee in 't rijtuig, ik rij toch langs.
— Dokter, zei Ivonne opgewekt, toen ze naast elkaar

zaten, 'k heb u een groot nieuws te vertellen, raad eens.
— Hoe kan ik raden, freule, lachte Louis, heeft papa een

auto gekocht ?
— Nog niet, maar die komt wel. Nee, 't is lets heel anders.

Papa en ik gaan enkele dagen naar den Haag. Papa's eenige
zuster, die met jonkheer van Veerenborch is getrouwd,
wordt zestig jaar en heeft net zoo lang aangehouden, tot
papa beloofd heeft te komen. Er zal een diner zijn en er zal
gedanst worden, en we zullen naar opera en comedie gaan,
want tante schrijft, dat 't hoog tijd wordt, dat 'k eindelijk in
de wereld kom ! Net of 'k daar jets om geef !... En papa
lachte en bromde tegelijkertijd en beweerde, dat hij nu moest
oppassen om op zijn ouden dag niet nog onder vrouwenplak
te komen. Hoe vindt u mijn nieuwtje, dokter ?

Als u 't prettig vindt, freule, is 't natuurlijk een goed
nieuwtje. Maar wat zal 't stil zijn als 't Huis gesloten is.

Dat zal wel niet zoo lang zijn, papa houdt 't toch niet
langer dan een paar weken uit. Hij hoopt nu maar, dat mijn
neef Armand dan thuis is, om met hem paard te kunnen
rijden.

'k Wist niet, dat uw tante een zoon heeft.
— 0 ja, wel drie. Armand, Leon en Karel, de oudste,

die, ik weet niet om welke reden, naar Amerika is gegaan.
'k Heb mijn neven in verscheiden jaren niet gezien, 't waren
Wilde jongens en 'k was als veel jonger meisje wat bang
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voor hun woestheid.
Het rijtuig hield stil. Ivonne stak Louis haar hand toe.

Tot ziens, dokter.
--- Tot ziens, freule, en hartelijk dank.
Met gemengde gevoelens ging Louis naar de apotheek

om zijn recepten klaar te waken. De burgemeester en zijn
dochter weg... Nu ja, 't was niet voor langen tijd, maar voor
hem zou 't leeg zijn in 't dorp. En hij dacht met onrust aan
het nieuwe leven, dat Ivonne in de residentie tegemoet ging
en aan die twee neven met hun mooie fransche namen. Wat
zou hij, Louis, dan van de toekomst kunnen hopen ?
'mime	 •mam/	 •ammf	 prow/	 gammd	 pow.?	 par..

Die Haagsche reis was nu weer achter den rug en Lebron
stapte weer met zijn hooge laarzen door het dorp en hield
omschouw in zijn bosschen. Hij was blij de corvêe achter
den rug te hebben en schold en smaalde over het leven, zoo-
als hij dat in den Haag had bijgewoond. Zijn zwager, een
bekrompen man, die zich met den stroom liet meevoeren,
telde hij bijna niet, zijn zuster deelde de lakens uit en had
hem de ooren vol getoeterd over zijn vaderplichten tegen-
over Ivonne, die volgens haar nu op een leeftijd was, om
een huwelijk te doen. En dat zij dan aan haar zoon Armand
dacht, had hij heel goed begrepen. Maar hij wilde zijn Ivonne
voorloopig nog niet missen en had haar maar laten praten.

Ivonne straalde. Den dag na haar terugkomst op 't Huis
arriveerde er een auto en een chauffeur, en nu zag men haar
dagelijks met mam'selle uitrijden, een enkelen keer met haar
vader, en schrik en ontsteltenis brengen bij menig huis, waar
het trillende gevaarte voor menig dorpeling maar een
vreesd mysterie was. Wel reden er vaak auto's door het
dorp, maar dit was de eerste, die men nu de boerenerven
zag oprijden en het was nog altijd een onderwerp voor het
dorpsgesprek, hoe dat wel voor huis en vee zou afloopen.

56



Dit was niet de eenige verandering, die door de dorpe-
lingen werd waargenomen. Er kwam nu dikwijls bezoek en
de dorpers keken hun oogen uit, als er „paardevolk" den
weg naar Huis opreed. Soms was 't maar een enkele
knappe jonge officier, die nooit vergat met zijn rijzweep
tegen zijn pet te tikken als antwoord op den groet van de
boeren, maar deze bracht soms vrienden mee en soldaten,
en dan vlogen de stofwolken hoog bij den dollen ren door
het dorp. En 's avonds, als de menschen al lang in rust
waren, galoppeerden de paarden door het dorp terug, zoo-
dat de vensters er van rinkelden. Soms reden de of ficieren
door de bosschen en dan reed „burgemeester" in hun mid-
den, ook wel eens vergezeld van de freule in rijbroek en met
hoogen hoed, „net als een man", zeiden de boeren, die hen
van hun akkers stonden na te staren.

Al die drukte op 't Huis stond Louis maar heel slecht aan.
Als hij eenigszins kon vermoeden, dat er bezoek was, bleef
hij weg. Hij miste dan de gewone gezelligheid, en die vreem-
den, die een geheel andere sfeer schiepen met hun garni-
zoensverhalen, maakten, dat hij zich wat op den achtergrond
gedrongen voelde. Niet zoo zeer bij Ivonne, zij ontving hem
altijd met denzelfden lieven groet uit haar heldere kinder-
oogen en vond altijd gelegenheid een woordje met hem te
wisselen; maar dan werd er weer beslag op haar gelegd en
ging zij op in de vroolijkheid om haar heen. Zij was het mid-
delpunt, waarom alles dan draaide en Louis moest menige
vleierij opvangen, die voor haar ooren bestemd was. Hij
zag dan, dat haar wangen hooger kleurden en zij vroolijker,
uitgelatener was, dan hij haar ooit had gekend. Toch kon
hij niet opmerken, dat zij den eenen boven den anderen
bevoorrechtte. Misschien maakte zij voor een der gasten wel
een klein verschil en dat was dan voor haar neef Armand.
Die Armand liet geen week voorbijgaan, zonder op 't Huis
te komen en dan week hij niet van de zijde van zijn nichtje.
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't Was een knappe jongeman, slank, lenig, met langwerpig
gevormd rasse-gezicht, donker haar en snor en levendige,
heldere oogen, een type, dat overal de aandacht trok en in-
druk maakte. Louis vond hem niet onsympathiek en Loch...
als hij hem door de straten van het dorp zag draven, kwam
er een gevoel van weerzin in hem op. Hij was er zich best
van bewust, dat die weerzin alleen voortkwam uit een ge-
voel van vrees... vrees, dat hij hem in de vriendschap, neen,
in de lief de van Ivonne zou verdringen.

Weer lag de heide te lachen in de gouden stralen van de
zomerzon. Weer zongen de vogels op hun tak in het lommer
der boomers, evenals een jaar geleden, toen Louis in de be-
zieling van het geluksgevoel, dat hoog in hem zong, over de
wijde landen liep. Alles was het zelfde, alsof geen winter-
stormen over de velden waren getrokken, alles, behalve de
uitdrukking op Louis' gezicht, toen hij vlug Tangs het smalle
heidepaadje voortliep. Er rustte een wolk op zijn gezicht,
een wolk van onlust en onrust. In veertien dagen had hij
Ivonne niet gezien. Tweemaal was hij op 't Huis geweest en
beide keeren was er niemand thuis. Den eersten keer zeide
de huisknecht, dat de familie met haar gasten naar het
boschwachtershuis waren, den volgenden keer waren zij
naar villa Dalhuis gereden. En het praatje liep al in het dorp,
dat freule Ivonne met een officier uit den Haag was geen-
gageerd. Louis werd van angst verteerd en wist niet hoe te
handelen. Zag hij haar maar eens, dan zou een blik op haar
lief gezichtje, een groet uit haar blauwe oogen hem zeggen,
of hij zijn hoop moest begraven of ...

Hij was in gedachten verdiept het kleine hutje genaderd,
waar de oude schaapherder ziek lag. Hij lichtte de klink van
de lage deur op en trad gebukt in het donkere vertrek, waar
alles in schemer wegdoezelde. Wel zag hij een lichte plek
in den hoek bij de bedstee, maar eerst door den klank van
een zachte stem, die hem groette, kwam hij met een schok,
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die zijn hart wild deed slaan, tot het bewustzijn, dat Ivonne
in de hut was.

— Dag, dokter, zei Ivonne, o, wat ben 'k blij, dat u komt.
1k geloof, dat 't met ouwe Evert erg naar is. 'k Kan zoo
weinig zien, maar hij spreekt niet en zijn adem is bijna niet
te hooren...

Louis mompelde een groet en boog zich over den zieke.
Nauw hoorbaar kwam de adem stootend over de lippen.
Louis liep naar de deur en zette die wijd-open om licht in te
laten en meteen glipte de groote, ruige herdershond binnen,
die tegen den kant van de bedstêe ging opstaan. Een kla-
gend gehuil klonk door de kamer. Ivonne huiverde en trok
zich naar het lage venster terug. Met moeite verwijderde
Louis het oude dier zoo ver, dat hij den stervende kon on-
derzoeken. In het meerdere licht lag de man met half-ge-
sloten oogen, geel-bleek en uitgeteerd, en iedere hortende
ademtocht deed de ingevallen mond naar binnen zuigen en
weer naar buiten schieten. Het ebbende leven haastte zich
om zich los te maken van het onbruikbaar geworden stof-
lichaam. Stil sloeg Louis het proces gade, hij wist, dat het
einde daar was. Een benauwde snik... toen werd het stil.
Het snerpende gehuil van den hond scheurde door de stilte.

Louis wendde zich om en blikte in de angstige oogen van
Ivonne.

— Kom freule, 't is afgeloopen. We kunnen niets meer
voor den ouwen stakker doen.

— Is Evert dood ?... En moet hij dan zoo alleen achter-
blijven ?

— Hij heeft er immers geen weet van ? 'k Zal de dochter
waarschuwen, die in 't dorp woont.

Zwijgend verlieten zij de hut. Ivonne zag er ontdaan uit.
Louis had graag haar gedachten afgeleid, maar vond geen
woorden.

---- Dokter, zei Ivonne, vindt u 't niet vreeselijk telkens

59



aan sterfbedden te staan ?
— Soms wel, maar in dit geval niet. 't Was 't beste, wat

den eenzamen man kon gebeuren. Zijn dochter ziet nauwe
lijks naar hem om en hij werd te oud en gebrekkig om de
schapen bijeen te houden. Niemand had hem meer noodig.

— 0, 'k vind den dood zoo vreeselijk. Alles is nu zoo
mooi en de arme Evert, die zoo van de zon en de heide hield
en er zoo mooi over kon praten, ligt nu blind en dood voor
altijd... Dokter, papa zegt altijd, dat petite-maman in den
hemel is, maar als 'k zeg, dat 'k haar daar heb gezien, doet
hij alles om 't weg te redeneeren; en dan denk ik wel eens,
dat hij 't eigenlijk maar half of in 't geheel niet gelooft, net
als Armand, die beweert, dat dood-dood is. Als je dood
bent, zegt hij, is 't uit. Daarom moeten we er maar zoo wei-
nig mogelijk over denken en zooveel mogelijk van 't Leven
genieten. En als hij zoo praat, zou ik 't ook haast gelooven.
Hij is altijd even vroolijk en vol grappen. Vindt u hem ook
niet aardig en gezellig ?

Er verscheen een vroolijke glimlach op haar ernstig ge-
zicht, terwijl zij Louis aankeek. Louis voelde, dat hij kleurde.
Hij wist bijna niet, wat hij op die eenvoudige vraag moest
antwoorden.

— Zeker, zeker, stotterde hij. Toen flapte hij 't Bruit,
alsof een onzichtbaar iemand hem tot spreken dwong : is
't waar, wat men zegt, gaat u met uw neef Armand trouwen?

Verwonderd keek Ivonne hem aan.
— a met Armand trouwen ? Wie zegt dat ? Hoe komt

men eraan, dokter, er is Been sprake van.
— a hoorde 't in 't dorp bij Streefland vertellen, ant-

woordde Louis onzeker. Hij kon het trillen van zijn stem
niet geheel bedwingen en sloeg zijn blik neer. Geen van
beiden sprak.

Eindelijk zei Ivonne : — 'k Had u in zoo lang niet gezien,
waarom komt u toch zoo weinig ?
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— 'k Ben er tweemaal tevergeefs geweest. Beide keeren
was u met uw bezoek uitgereden.

— 0 ja, dat zei de knecht. Maar nu wordt 't misschien
weer wat rustiger, de legeroefeningen beginnen en dan heb-
ben de officieren niet zooveel vrijen tijd.

— Spijt u dat erg ?
Ondanks zichzelf deed Louis deze vraag.
— Nee... aarzelde Ivonne. 't Is wel een aardige tijd ge-

weest, maar papa krijgt er zoo langzamerhand genoeg van.
Hij houdt zoo van zijn vrijheid. En altijd bezoek vindt ik
ook niet prettig.

— 't Is afschuwelijk, zei Louis met klem.
Ivonne lachte.
— Nu, afschuwelijk... dat 's wel wat sterk uitgedrukt.

Waarom is dat afschuwelijk ?
Louis kleurde.
— Och, 't ontviel me zoo... Vroeger was 't zoo heerlijk

gezellig op 't Huis, dan zaten we wat te praten of u zong en
speelde, maar den laatsten tijd was u altijd zoo omringd
van al die geuniformeerde heeren, dat de arme, eenvoudige
dorpsdokter heelemaal niet meer in tel was.

Ongemerkt was er een neerslachtige klank in zijn stem
gekomen. Ivonne keek hem wat ontsteld aan.

— Dokter, dat meent u niet... u bent toch onze beste
vriend. Die anderen zijn maar kennissen van mijn neef.

Aarzelend legde zij haar hand op Louis' arm. Voor deze
wist, wat hij deed, greep hij die hand en bracht die aan zijn
lippen. Ivonne trok haar hand terug, maar Louis voelde, hoe
de woorden, die zich naar zijn lippen drongen, niet meer te
stuiten waren.

— Freule... Ivonne... hakkelde hij, is 't waar, dat ze niet
meer dan kennissen voor je zijn ? En je neef ?... Ivonne, ik
heb zoo'n angst en onrust uitgestaan. Zijn ze werkelijk niets
bizonders voor je?
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Hij keek haar onrustig aan en toen zij niet antwoordde,
drong hij aan :

Ivonne, zeg 't me... of is er een ander ?... 'k Heb je
lief... ik kan je niet zeggen, hoe lief 'k je heb... Van den
eersten dag af, toen 'k met mijn ouden collega je zag... weet
je 't nog ?... Zoo lief kwam je naar hem toe om hem vaarwel
to zeggen, jij lief meisje met je kinderblik... Ivonne, hij greep
haar hand weer, hou je niet een beetje van me ?

Ivonne keek hem aan.
— Dokter, zei ze zacht, houdt u heusch van me ? 0, ik

hoopte 't zoo... ik hoopte 't zoo !...
Hoopte je 't zoo ? juichte Louis en kuste haar hand,

die in de zijne rustte. 1k kan 't haast niet gelooven, zeg
nog eens...

'k Heb gehoopt, dat u van me houden zou en tegelij-
kertijd wist ik, dat 't komen zou, daarom was 'k niet bang.

Wist je 't... vroeg Louis verbaasd.
Ja, dokter...

— Louis... zeg toch Louis, lieveling.
Ja, Louis. Schuchter keek zij hem aan. Herinner je

je niet meer, hoe je geroepen werd, omdat ik, zooals papa
meende, in een flauwte lag ? En hoe 'k wakker werd en ver-
telde, dat petite-maman me naar haar mooie hemelhuis
had meegenomen en wat ze me liet zien ? 'k Moest in een
spiegel kijken, dan zou 'k 't gezicht zien van den man, met
wien 'k later ook zoo'n huis zou bewonen en toen zag 'k heel
duidelijk jouw gezicht, maar ouder en ernstiger en toch zoo
gelukkig. 'k Had 't haast verklapt, zei ze met een vroolijk
lachje, maar hield 't nog net binnen.

— 0, jou lieveling, zei Louis en kuste haar hand weer.
Toen liet hij die opeens los.

Ivonne, zei hij rustiger, 'k heb me door mijn gevoel
laten meeslepen. Niet dat 'k er spijt van heb, maar je papa
zal er misschien anders over denken. Je bent nog zoo jong
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en ik heb nauwelijks een positie om een vrouw te durven
vragen. We zullen nog wel wat moeten wachten, maar dat
's niets, 'k zal werken, werken om vooruit te komen,lieve-
ling, dan zal 't misschien niet al te lang duren. Maar 'k had
misschien eerst met je papa moeten spreken, dat was ver-
standiger geweest. 'k Zal vandaag nog naar hem toegaan
en hem 't gebeurde vertellen.

Nu kwam er toch jets als een aarzeling bij Louis op. In
zijn groot geluk had hij geen bezwaren gezien, maar nu
kwam 't vermoeden bij hem op, dat alles misschien niet zoo
gemakkelijk zou gaan, als hij zich had voorgesteld.

— God geve, dat hij geen bezwaar maakt, eindigde hij
benepen.

— Waarom zou papa bezwaren maken ? Hij zegt altijd,
dat je zoo'n knap dokter bent en dat hij je zoo graag mag
lijden.

Zij waren onder het spreken opgewandeld, maar nu stond
Louis stil.

— Leveling, we zijn nu vlak bij 't Huis. Hier neem 'k
afscheid, maar je zult me gauw weerzien.

Hij keek haar vol lief de aan en ging met een eenvoudigen
handdruk van haar weg zonder om te zien.

Ivonne keek hem met een peinzend gezicht na.
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HOOFDSTUK VII.

Als droomend deed Louis zijn werk en hij voelde zich
tusschen hoop en vrees geslingerd. Als hij dacht aan het
onderhoud, dat hij met Ivonne's vader moest hebben, zag hij
een berg van bezwaren, maar zoodra Ivonne's lief gezicht
hem voor den geest trad, vond hij ze niet meer onoverko-
melijk, eigenlijk waren ze er niet meer... Ivonne had hem
lief !... Terwijl hij haar nog steeds als een kinderlijk jong-
meisje had beschouwd, wier zinnen nog niet ontwaakt wa-
ren, was de lief de toch reeds in haar hart ontwaakt en had
zij op zijn wederliefde gehoopt. Hoe wonderlijk was die
droom geweest, toen ze zijn gezicht in dien spiegel had ge-'
zien... Of was 't geen droom? Was zij werkelijk in een
wereld geweest, die voor hem en andere menschen als een
boek met zeven sloten was gesloten gebleven ? Even bleef
hij deze gedachten om-en-om keeren, maar hij kon weer niet
tot een conclusie komen en lief ze vallen. De hoof dzaak was,
dat zij elkaar liefhadden, het verdere zou wel in orde komen.
En Louis wendde zijn blik naar den blauwen hemel en in
zijn hart klonk het als de jubelzang van den leeuwerik.
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Louis werd onmiddellijk in de werkkamer van den bur-
gemeester gelaten. Lebron ijsbeerde met bewolkt voorhoofd
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tusschen schoorsteen en schrijfbureau en toen Louis hem
beleefd groette, gromde hij een wedergroet. Zwijgend bleef
hij een oogenblik voor Louis staan en mat hem met onte-
vreden blik van het hoofd tot de voeten.

Daar hebt u wat moois gebrouwen. Hoe bent u toch
godsterwereld er toe gekomen, om zulke gedachten in 't
dwaze hoofdje van mijn dochter te brengen ? Als 'k had
kunnen denken, dat uw verkeer in mijn huis tot zoo iets
aanleiding zou geven, was ik er nooit mee begonnen.

Louis voelde zich als voor 't hoofd geslagen. De ontvangst
was nog ontmoedigender dan hij 't zich had voorgesteld.
Maar hij zou toch trachten hem door argumenten tot een
ander inzicht te brengen.

Burgemeester, begon hij op tamelijk vasten Loon, 'k
ben geen kwdjongen, die u met een standje de deur uit kunt
zetten. Wat van morgen tusschen uw dochter en mij is voor-
gevallen, kwam geheel onvoorbereid, ik was absoluut niet
van plan haar mijn liefde te verklaren, voor ik in staat was
haar een goed tehuis aan te bieden. Ik ontmoette haar bij
toeval en zooals 't meer gaat, voor ik 't wist, had ik haar
gezegd, wat al zoo lang mijn hoogste wensch was. 'k Wist
niet ik vreesde zelfs van neen dat ze mij ook lief had,
totdat haar eigen lieve mond 't me zeide en...

Hoor eens, Witman, dat klinkt nu allemaal allemachtig
romantisch, maar 'k had meer-re ja, hoe zal 'k 't noemen

meer savoir-vivre van je verwacht. Ten eerste, wat weet
een kind van negentien jaren van liefde af, de eerste die
haar vraagt, is voor haar de echte. Ten tweede heeft ze nog
te weinig van het leven gezien om vergelijkingen te maken,
en dan zou ze later zeer zeker een andere keus doen. Laat
me even uitspreken, toen Louis iets in het midden wilde
brengen, en ten derde heb ik, 'k zal 't maar ronduit zeggen,
andere plannen voor mijn dochter, dan als de vrouw van
een dorpsdokter te blijven vegeteeren. 'k Vind wel wat
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hard om dit zoo te zeggen, maar door stand en afkomst kan
zij door een huwelijk in families van den eersten stand wor-
den opgenomen. Ik acht u zeer zeker als mensch, en als
dokter hebt u mijn volkomen vertrouwen, maar mijn toe-
stemming tot een huwelijk met mijn dochter krijgt u niet, nu
niet en nooit

Beslist en zonder aarzelen had Lebron gesproken. Louis
voelde, dat hij als voor een hoogen muur stond van adeltrots
en bekrompenheid en dat wel nutteloos zou zijn tegen dien
muur storm te loopen. Toch wilde hij zich niet zoo laten
afschepen. Met een ondertoon van bitterheid in den klank
van zijn stem zeide hij :

Burgemeester, uw dochter heeft me lief, daarmee moet
u toch rekening houden. Uw bezwaren, als zou ze nog te
onervaren zijn en haar hart niet kennen, mogen bij u zwaar
wegen, maar ik voel dat bezwaar niet. Wij behoeven mor-
gen nog niet te trouwen, dus zal er nog gelegenheid genoeg
zijn om elkaar steeds beter te leeren kennen. Mijn lief de is
geheel zuiver en oprecht en al was Ivonne een arm meisje
van eenvoudige afkomst, dit maakte voor mij geen verschil.

'k Teem aan, dat u zich dit werkelijk verbeeldt en dat
u mijn dochter geheel on.zelfzuchtig lief hebt. Maar geval
ligt nu eenmaal anders, dan u zich had voorgesteld. En zoo-
als ik zeide, heb andere plannen met Ivonne. Ze is voor-
loopig nog niet meerderjarig en zal zich bovendien als een
goede dochter naar den wensch van haar vader schikken.
Laten we ons gesprek dus liever beeindigen.

Voelt u dan niet, burgemeester, barstte Louis uit, dat
u leed brengt over haar hoof d? Dat uw adeltrots, uw ouder-
wetsche ideeen, die allang hun waarde hebben ingeboet
voor moderner begrippen, haar misschien tot een huwelijk
brengen met een man naar uw keus, maar waarin zij onge-
lukkig wordt ? Ik kan niet begrijpen, dat u uw kind aan
dien adeltrots opoffert !

66



Op Lebron's voorhoofd verscheen een dreigende rimpel.
Nu is 't genoeg, Witman ! Ik laat me niet door je be-

kritiseeren, of ik een van je eigen slag was, 'k Ben oud en
wijs genoeg om te beoordeelen, hoe 'k geluk van mijn
dochter moet bevorderen. 'k Heb u mijn meening gezegd en
hiermee basta! 'k Wensch geen woord meer erover te hooren.

Hij liep naar de bel, maar Louis, die hem begreep, voor
kwam hem.

— Dan heb 'k niets meer te zeggen, burgemeester.
Hij boog kort en verliet de kamer.
In zijn binnenste stormde het, toen hij vlug de welbekende

gangen doorliep en de huisdeur met een slag in het slot het
vallen. Hij dacht er zelfs niet aan naar Ivonne uit te zien,
maar haastte zich naar het hek, waar zijn fiets stond en
spoedde zich naar huis. Duizenden gedachten holden door
zijn hoof d, gedachten van wanhoop, van verbijstering, van
woede tegen den aristocraat, van lief de, van verlangen naar
zijn lief meisje, van opstand tegen de ontvangen weigering,
van verzet... en dan weer van wanhoop, dat er tegen den
starren wil van den vader niets was te doen.

Ivonne had zich na het stormachtige gesprek, dat zij met
haar vader gehad had, in haar boudoirtje teruggetrokken.
Toen zij van haar wandeling thuiskwam, had zij dadelijk
haar vader opgezocht. Geen oogenblik vermoedde zij, dat
haar groote nieuws, dat haar zoo gelukkig maakte, niet met
vreugde zou ontvangen worden en was geheel verslagen,
toen zij bemerkte hoe ongenadig haar vader het opnam.
Tranen noch smeekingen hadden eenigen invloed op hem,
die haar mooi en rein gevoel scheen te beschouwen als een
kinderziekte, die wet gauw voorbij zou gaan en die haar
aankwam met allerlei visioenen van een huwelijk met een
man, die een adellijken naam droeg en een schitterende
positie bekleedde. Eindelijk had hij haar barsch gezegd, dat
ze nu met haar tranen moest ophouden, want dat hij van al
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die dwaasheid niets meer wilde hooren. Z66 had haar vader
haar nog nooit toegesproken, hij had haar altijd verwend en
vertroeteld en zijn booze woorden vielen als slagen op haar
neer. Met gebogen hoofd verliet zij de kamer, nog te ver-
schrikt om het gebeurde in zijn vollen omvang te doorvoelen.

Bij het middageten heerschte een gedrukte stemming. De
Francaise begreep niet, wat er aan haperde en trachtte met
tact verschillende onderwerpen ter sprake te brengen, maar
de woorden versmolten voor zij waren ontstaan en het was
een opluchting, Coen het diner was afgeloopen. Ivonne sloot
zich weer in haar kamer op en wilde niemand zien.

Nu was zij beter in staat alles te overdenken, maar nu
begon ze ook te vreezen, dat er van een huwelijk met Louis
niets zou komen. Onverzettelijk was haar vader, waar hij
meende, dat hij gelijk had en hij had 't haar met in hun dui-
delijkheid verpletterende woorden aan het verstand ge-
bracht, dat Louis door zijn burgerlijke afkomst en positie als
dorpsdokter nooit in de termen zou vallen een Ivonne Lebron
te trouwen. Haar gezicht in de handen verborgen schreide
zij in stilte en boog haar hoofd in het bewustzijn, dat haar
geluk was vernietigd. Dat zij ooit een ander dan Louis zou
liefhebben, kwam niet bij haar op, zij wist, dat hij de eenige
was, dien zij ooit haar lief de zou geven, maar zij was zoo
stil en teruggetrokken opgegroeid, haar was van haar prille
jeugd of ingeprent, dat vaders wil altijd den doorslag gaf,
dat ieder voor hem boog. Nu voelde zij ook niet de kracht
in zich, zich tegen zijn wil te verzetten. Doodsbedroefd en
met het gevoel, alsof zij nooit meer gelukkig kon zijn, gingen
haar gedachten naar Louis uit, die, zonder dat ze het wist,
op 't zelfde oogenblik bij haar vader was.

Haar gedachten gingen langs al de paden van haar rozen-
tuin, waarin zij tot nu toe had geleefd, en waarin ook zijn
voeten hadden gewandeld. Zij zag hem in hun gezellig
theeuurtje en bij hun avondwandelingen in den tuin, als
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papa zoo opgewekt met hem sprak en hem telkens tot een
volgend bezoek had aangespoord. Zij herinnerde zich zoo
menig door hem gesproken woord, de liederen, die zij zong
en die hij het mooist vond. De avond onder den Kerstboom
straalde weer voor haar in ouden tooverschijn. Toen her-
dacht zij, hoe zij dien keer uit haar heerlijken droom was
ontwaakt en zij zijn angstigen blik op zich gevestigd had
gezien en hoe zij zich toen het gezicht in den spiegel had
herinnerd, dien petite-maman haar had voorgehouden, dat
gezicht, dat de trekken van Louis had gedragen. Was
dat dan een leugenbeeld geweest ?... Of... zou dat toch een
beeld in de toekomst zijn... zou toch eenmaal de dag komen,
dat hij en zij samen aan hun huis zouden bouwen ? 't Was,
alsof er een kleine, lichtende ster aan den gezichtseinder
opging, die op haar stralen een zachte fluistering van hoop
tot haar uitzond. Haar tranen droogden en zij ging voor het
raam staan, vanwaar zij den tuin en een gedeelte van het
bosch zag liggen, beschenen door het koude, maar mystieke
maanlicht.

Haar ziel ging uit naar haar moedertje, zoo jong ge-
storven, die zij op aarde nooit had gekend en die haar door
haar bezoeken aan die geheimzinnige hoogere wereld toch
zoo bekend en lief was geworden.

— Petite-maman, fluisterde zij voor haar heen, u weet
't toch. Zeg me, zal Louis toch mijn man worden, of heb ik
de beteekenis van uw woorden niet begrepen ?

Toen was 't, alsof een koele wind langs haar voorhoofd
streek als een streeling van liefdevolle handen. Was 't
petite-maman, die haar kind wilde troosten ?
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HOOFDSTUK VIII.

Weken gingen voor Louis voorbij in troostelooze aaneen-
rijging van dagen. Zijn werk gaf hem wel afleiding, maar
hij was lusteloos en van zijn vroeger optimisme, waardoor
hij de dingen meestal van den besten kant beschouwde en
daardoor reeds als opwekkend geneesmiddel op zijn patien-
ten werkte, was niet veel te bemerken. In huis was hij stil
en in zichzelf gekeerd, zoodat juffrouw Lindeman zich dik-
wijls ongerust over hem maakte. Hij begreep zelf, dat dit op
den duur een onhoudbare toestand zou worden en besloot
naar een andere praktijk uit te zien. En toen hij eenmaal
vorm aan de vele in hem rondwarrelende gedachten had
gegeven, liet hij geen gras groeien over zijn besluit. Na veel
gezoek en gecorrespondeer en heen en weer gereis slaagde
hij er in dokter aan een Haagsch ziekenfonds te worden,
waardoor hem een inkomen was gegarandeerd, dat hem in
staat stelde zich langzamerhand een praktijk te scheppen.

Zijn eigen praktijk kon hij aan een gepensionneerd offi-
cier van gezondheid overdoen, die uit Indie komend nog te
jong was om leeg te zitten. Hij was getrouwd, had geen kin-
deren en was wat menschenschuw, zoodat hij in geen drukke
plaats wilde wonen.

Met koortsachtigen ijver maakten Louis en juffrouw
Sophie hun toebereidselen tot vertrek, want juffie zou mee-
gaan. Louis had dit eenvoudig zoo uitgemaakt en juffie had
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er van harte in toegestemd.
Hun woning zou voorloopig eenvoudig zijn, een beneden-

huis in de Laan van Meerdervoort, want Louis meende in
een nette buurt meer kans te hebben, dan als hij in een
grooter huis in een stille straat zich installeerde.

Het was drie dagen w5Or het vertrek. De meeste afscheids-
bezoeken waren reeds afgelegd en Louis had zijn laatste
officieele gesprek met den burgemeester gehad. Lebron was
niet onvriendelijk geweest, had zelfs getracht een jovialen
toon aan te slaan, maar Louis had correct en zoo kort mo-
gelijk geantwoord en was toen gauw weggegaan. Van
Ivonne geen woord. Hij zag haar niet en hoewel hij telkens
langs 't Huis fietste, in de stille hoop een afscheidsgroet van
haar te krijgen, 't was alles tevergeefs. De tuin, waar de
najaarswind de bladeren over het gazon blies en de stam-
rozen ontbladerde, lag geheel verlaten en geen blond meis-
jeskopje lief zich achter de hooge, gesloten venterruiten zien.

Louis was moe en overspannen, hij zag er slecht uit. Juf-
frouw Sophie scheen wel onvermoeid en was overal tegelijk.
Nu hier, dan daar hoorde hij haar stem, altijd even kalm en
beslist.

Louis was in zijn ontredderde studeerkamer neergevallen
en steunde zijn pijnlijke hoofd in zijn hand en zijn gedachten
waren loom en zwaar in het voorvoelen van zijn heengaan
zonder afscheid van Ivonne. Maar toch bereikten een paar
door juffrouw Sophie wat luider uitgesproken woorden zijn
bewustzijn.

— Moet je antwoord van den dokter hebben ?
— Asjeblief juffrouw, dat heeft burgemeester me nog

extra besteld.
— Wacht dan even.
Louis luisterde geergerd; wat zou de burgemeester nu nog

hebben ? Er was toch niets meer te bespreken. Hij nam met
gefronsd voorhoofd den brief aan en sneed het couvert open.
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Onder het lezen steep het bloed hem naar het hoofd, om
daarna weer langzaam weg te ebben.

Geachte dokter, las hij :
Na wat eenigen tijd geleden is voorgevallen, zou ik niet

vermoed hebben, dat ik nog eenmaal gedwongen zou
worden uw hulp voor mijn dochter in te roepen. 't Is voor
mij pijnlijk, maar voor u niet minder, dit voel ik wel. De
zaak is deze : mijn dochter voelt zich sedert eenigen tijd
niet wel, ze is zwak zonder vindbaren oorzaak. Die on-
begrijpelijke flauwte-toestanden herhalen zich telkens,
eerst kwam zij telkens weer uit zichzelf na eenige minuten
bij, maar Coen ze al langer duurden, lief ik eindelijk ten
einde raad uw collega komen. Hij probeerde van alles,
wrijvingen en warme kruiken en ik weet al niet wat, maar
het resultaat was bedroevend, zij verviel in zenuwtrek-
kingen. Zij wil nu niets meer van zijn bezoeken weten en
beweert, dat hij haar kwaad heeft gedaan. Nu ligt ze weer
in zoo'n flauwte en ik ben ten einde raad. Help mij en
haar, als u kunt.	 Lebron.

P.S. Trek geen verkeerde conclusies uit mijn brief.
Ik doe alleen een beroep op u als dokter.

Louis sprong op rende de kamer uit.
Zeg, dat 'k onmiddellijk kom, riep hij den knecht toe

en haastte zich naar den stal om zijn motor te halen. De
benzine was op, de motor sloeg niet aan. Met een vloek van
ergernis sjorde hij zijn fiets achter kisten en manden te voor-
schijn. De band was leeg. De pomp lag gelukkig nog op de
gewone plaats op de oude haverkist. Gejaagd pompte Louis
de band op, wierp de pomp in een hoek en bracht de fiets
naar buiten, waarop hij in vliegenden ren den weg naar
Huis insloeg. Nadenken kon hij niet, hij wist alleen dat
Ivonne ziek was, misschien wel door leed om hem, en dat
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hij to hulp was geroepen. Wat zou hij voor haar kunnen
doen... wat deed hij den vorigen keer ?... Vluchtig lief hij
de geheele scene weer door zijn gedachten gaan... Enfin —
hij zou handelen naar omstandigheden.

Opeens was het hem, alsof hij door een pijnlijke slag werd
getroffen. Hij herinnerde zich het P.S. van den brief. Geen
verkeerde conclusies trekken... een beroep op hem als
dokter... Het stormde in hem. Ja, daar was hij goed genoeg
voor, als dokter werd hij gewenscht, als mensch stond hij
ver beneden dien man op 't trotsche huis !...

Bah ! bah !...
Toen dacht hij weer aan Ivonne en alle andere gedachten

namen de vlucht. Hij zou haar dan Loch nog eenmaal zien,
hij zou jets voor haar kunnen doen. 0, mijn lieveling, steunde
hij, als 'k je maar kan helpen !...

De voordeur werd al geopend voor hij aanbelde.
Gaat u maar naar de tuinkamer, dokter, zei de knecht.

Toen Louis bij de deur kwam, hoorde hij een stem, die op
die van Ivonne geleek en die op eentonige wijze aan een
stuk doorsprak. Hij luisterde even, maar kon de woorden
niet verstaan en klopte aan. De deur werd onmiddellijk geo-
pend en Lebron kwam naar buiten. Hij zag er vreeselijk
ontdaan uit.

— Dokter, luister eerst. Ze lag op den divan, zooals
meestal, u weet wel... Opeens gaat ze overeind staan en nu
spreekt ze al eenige minuten allerlei wartaal over een Croon
en over geesten... 'k weet waarachtig niet, wat ik er van
denken moet. 'k Geloof, dat ze krankzinnig is... God, mijn
arm kind !.

Hij opende de deur weer en Louis volgde hem de kamer
in. Wat hij daar zag, deed hem ontsteld als in den grond
geworteld stilstaan. Ivonne stond hoog-opgericht, doods-
bleek en met gesloten oogen voor den divan. Met de eene
hand plechtig opgeheven, sprak zij op eentonige wijze als
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een dominee zonder sprekerstalent.
— Hoort dan toe, gij werkers der ongerechtigheid, de tijd

is daar, dat uw werken zullen geworpen worden in den
grooten vuurpoel der gerechtigheid Gods. Dan zal openbaar
worden dat zij zijn hooi en stoppelen en vuilheid en haat en
verdorvenheid en zij zullen alien verteerd worden. En gij
zult zelf ook geworpen worden in den poel, die daar brandt
van vuur en sulfer, het eeuwig brandende vuur van Gods
heiligen toorn. Dan zal de laatste dag komen en het vonnis
valt : „Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid,
in het eeuwige vuur, Ik heb geen deel aan u." Zoo spreekt
de eeuwige Majesteit, de rechtvaardige God... Bekeert u,
bekeert u...

Louis was eerst door schrik verlamd, maar toen kwam
weer de herinnering bij hem op aan wat hij in „De ontbre-
kende &hake' had gelezen, waar een medium onder den
eenen of anderen invloed was gekomen en een gedicht van
meer dan vijf en twintig coupletten had gereciteerd. Dit
moest zoo lets dergelijks zijn. Maar hoe moest hij hande-
len ?... In dat boek sprak men met de zoogenaamde geesten,
zou hij dat ook eens probeeren? Er moest in ieder geval jets
gedaan worden.

Met heftig kloppend hart ging hij naar Ivonne toe. Hij
wilde het met beleefdheid tegen dat geheimzinnige wezen
beproeven.

— U moet niet zulke strenge woorden spreken ; zou u
niet willen zwijgen ?

Met verheffing van stem sprak Ivonne :
— De strengste woorden zijn niet streng genoeg om de

harde harten te verbreken. En zou ik zwijgen, dan zullen
nog de steenen spreken van Gods gerechtigheid. Maar wie
zijt gij, die een priester Gods durft te weerstaan ?

— Wie bent u, vroeg Louis ongeduldig.
— Ik ben dominee van Eik van de kerk te Sieveld en ben
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een geheel in de hand des Heeren.
Louis voelde de consternatie, die Lebron en mam'selle

vervulde en dacht weer na, hoe aan dezen onhoudbaren
toestand een einde te maken. Hij sidderde van vrees voor
Ivonne en aarzelde in te grijpen. Toen kreeg hij opeens het
sterke gevoel, dat hij haar moest demagnetiseeren. De eerste
uitwerking was niet bemoedigend. Met sterke stem riep
Ivonne, die zich dominee van Eik had genoemd :

— Ga heen, ga heen, wat heb ik met u te doen, gij zone
Belials ? Gij zult mijn kracht niet breken, gij... zult... gij
zult, gij zult...

Het spreken ging in een onverstaanbaar gemompel onder
en de stijf-opgerichte gestalte werd slap en zou gevallen
zijn, als Louis haar niet had opgevangen. Zacht legde hij
haar op den divan.

Onbeweeglijk lag Ivonne in de kussens, haar oogen wa-
ren nog altijd gesloten, de adem was nauwelijks merkbaar.
Enkele oogenblikken sloeg Louis haar bezorgd gade, toen
dacht hij aan den vroeger ontvangen raad en begon haar
weer met dwarsche streken te bewerken. Met spanning
sloeg hij haar gade en er viel een last van angst van hem af,
toen zij zuchtte en krachtiger begon adem te halen. Onver-
droten zette hij zijn pogingen voort en hij schrikte onwille-
keurig, toen zij plotseling de oogen opende en hem aanzag.

— Louis, fluisterde zij en glimlachte.
Toen eerst scheen zij geheel tot bewustzijn te komen. De

terugkeerende kleur op haar wangen verdween weer en zij
wendde zich bedroefd af.

Louis keerde zich om en zag haar vader aan.
— Mag 'k 't postcriptum als ongeschreven beschouwen?

vroeg hij ernstig.
Lebron schudde het hoofd.
— Ik ben zeer dankbaar voor de hulp, die u mijn dochter

bewezen hebt, 'k zal uw bereidwilligheid om hier te komen

75



nooit vergeten, maar aan het geschrevene kan ik niets ver-
anderen, mijn principes laten 't me niet toe. En met 't oog
op de zwakke gezondheid van mijn dochter zou 't me ge-
noegen doen, als u haar gevoel zooveel mogelijk spaarde.

Zonder te antwoorden wendde Louis zich tot Ivonne en
greep haar hand, die de zijne innig drukte.

Ivonne, zei hij met trillende stem, ik ga overmorgen
voor goed heen en ben zoo gelukkig je nog vaarwel te kun-
nen zeggen. Ik heb je lief en zal je blijven liefhebben, 'k ver-
trouw nog altijd op de toekomst.

Langzaam rolden een paar tranen uit de droevig tot Louis
opgeslagen oogen van Ivonne.

Ik ook, Louis, ik denk aan mama's spiegel.
Louis kuste haar hand, boog even voor de Francaise en

ging hoog-opgericht den vader voorbij en de kamer uit. Hij
hoorde niet, dat Ivonne in snikken uitbarstte.

puma,	 pwwww1	 pmeNO	 pow,	 /roe	 amomme	 ipsumat

's Avonds zaten Louis en juffrouw Sofie samen thee te
drinken. Beide waren moe en Louis was in gedrukte stem-
ming en zat voor zich uit te staren. Juffrouw Sofie las het
provinciaal blaadje.

Gunst, dokter, hoor toch eens, daar lees ik, dat domi-
nee van Eik uit Sieveld plotseling is overleden.

Wie zegt u ?...
Dominee van Eik uit Sieveld, u weet wel, die be-

kend staat om zijn boetpredikaties. Luister... Hedenmorgen
had er een treurig voorval in onze gemeente plaats. Ds. van
Eik, die een van zijn gemeenteleden bezocht en zich wat
driftig maakte, zakte plotseling ineen en is niet meer tot
bewustzijn gekomen. De inmiddels geroepen dokter kon
slechts den dood constateeren. Ik ken hem wel, hij heeft
hier wel eens gepreekt, zoo'n groote, zware man... Maar
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dokter, scheelt er wat aan ?
Louis zat haar in verbijstering aan te staren. Dat was de

zelfde naam, die Ivonne had uitgesproken... Maar 't was
toch niet mogelijk, dat die man, die dien morgen was ge-
storven, door Ivonne's mond die strenge woorden had ge-
sproken!... Onzin 't kon eenvoudig niet! Dooden komen
niet terug en spreken niet...

Juffrouw Sofie bracht hem tot zichzelf. Hij schudde het
hoofd en zei :

Niks, juf fie... Wanneer zegt u, dat die dominee is
gestorven ?

— Van morgen bij huisbezoek. 't Is treurig, he, zoo plot
seling te sterven.

Ja, 't is treurig, zei Louis in gedachten en stond op om
de kamer uit te gaan. Hij zwierf door de paden van den tuin
en doorleefde nog eenmaal dat voor hem zoo afschuwelijke
tooneel, toen zijn lieve, zachte Ivonne daar zoo streng had
gestaan en met booze stem allerlei bedreigingen met hel en
helsche straffen had geuit en zichzelf een geesel in de hand
Gods had genoemd. Dat kon dat ken). Ivonne toch niet
geweest zijn... Maar als zij 't niet was, moest er toch een
ander wezen zijn, dat door haar sprak, een denkend wezen,
dat wist wat het sprak, want hoe hard ook, waren het geen
woorden zonder zin. En toen hij, Louis, jets vroeg, kreeg hij
onmiddellijk antwoord. Dus... ja, de conclusie was niet te
vermijden... dus een mensch, een Nederlander, een die
sprak als vele predikanten, die spreken over hemel en hel,
iemand die zich van Eik noemde, van wien niemand kon
weten, dat hij in een andere plaats gestorven was...

Louis begreep niet, vond 't absurd, wilde verwerpen
en kon 't niet. Hij vond geen andere oplossing, dan dat het
mogelijk moest zijn, dat de „doode - , dien men begroef, die
geen deel meer had aan het leven op aarde, nog in staat was
zich door den mond van een mensch te uiten en hierbij zijn
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menschelijke eigenschappen niet had verloren. Een geesel
had hij zichzelf genoemd, een boetprediker noemde juffie
hem. Was dit niet met elkaar in overeenstemming ?

De schoonzuster van de Haan, die zijn tante nooit had
gezien, zag haar bij hem en beschreef haar. Ivonne sprak
met haar moeder. Het boek, dat hij gelezen had, verhaalde
van ongelooflijke dingen... Moest hij dan niet gelooven, dat
ze waar waren ?... En als ze waar waren... o, dacht Louis
met bonzend hart, laat ze toch waar zijn... als ze waar
waren, dan zou ook Ivonne's visioen waar kunnen zijn, dat
visioen, waaruit zij troost putte. Dan zouden zij toch nog
eenmaal man en vrouw worden, ondanks alien tegenstand
van haar vader...
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HOOFDSTUK IX.

Drie jaren gingen voor Louis in rusteloos werken voorbij.
De eerste tijd was moeilijk geweest, het werk als fonds-
dokter bracht hem bij veel ergernis weinig bevrediging. Hij
voelde wel voor zijn patiénten, maar het deelen in elkaars
leed en vreugde, zooals in zijn Veluwsch dorp, vond hij niet
en hij voelde zich soms als door banden belet zijn vleugels
uit te slaan. Het duurde wel anderhalf jaar, totdat hij ook
een eigen kleine praktijk kreeg. Toen kwam er een influ-
enza-epidemie, die een in zijn buurt wonende dokter tot
slachtoffer koos en van dat oogenblik of aan had hij geluk.
Hij kreeg een groot deel van diens patienten en toen hij een-
maal den voet in den stijgbeugel had, ging alles van zelf.
Hij had van 's morgens tot 's avonds druk werk en begon
zich meer en meer op zijn plaats te voelen. Aileen de ge-
dachte aan zijn verloren geluk schrijnde nog voortdurend,
maar was ook een aansporing om te trachten een goede
praktijk en een goeden naam te krijgen. Misschien dat
Ivonne's vader dan eindelijk zijn adeltrots zou vergeten en
aan het huwelijk geen beletselen meer in den weg zou leggen.

Aan die laatste ontmoeting met zijn lief meisje dacht hij
nog vaak terug en dan kwam er altijd een hoopvol gevoel
bij hem op, denkende aan haar vast vertrouwen in haar
visioen. Door zijn werk waren wel de vreemde gebeurte-
nissen bij hem op den achtergrond gedrongen, maar verge-
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ten had hij ze niet. En nu was hij sinds korten tijd in aan-
raking gekomen met een familie, die als verstokte spiritisten
bekend stonden. Hij had de man bij een patient ontmoet, die
aan een ernstige leverziekte leed en voor wien hij geen hoop
op herstel meer had. Het was een zeer sympathiek iemand,
ernstig en bedaard, die altijd onmiddellijk opstond, als hij
hem bij de zieke vond, en met wien hij dikwijls een oogen-
blik gesproken had. Tot zijn groote verbazing en vreugde
begon hij langzamerhand beterschap bij zijn patient te be-
speuren en na enkele maanden trad algeheel herstel in.

Bij zijn laatste bezoek feliciteerde hij den man met zijn
herstel, want, voegde hij er bij, 'k had absoluut geen hoop
meer op beterschap. 't Is werkelijk een prachtige overwin-
ning van de wetenschap.

De man keek hem een beetje verlegen aan, schraapte zijn
keel, opende den mond om te spreken, en sloot dien weer.
Louis gaf hem de hand om heen te gaan.

— Dokter, zei de man aarzelend, er moet me iets van het
hart. 'k Had 't u eerder moeten zeggen, maar 'k durfde niet
en mijn vrouw zei ook, laten we 't maar niet zeggen. Maar

geeft me zoo'n gevoel van onoprechtheid. 'k Had heel
goed gemerkt, dat u niet zOOvee1 meer voor mijn leven gaf
en toen dacht ik : ik laat Leenders eens komen, u weet wel,
u hebt hem wel eens ontmoet. Hij is magnetiseur en ik had
gehoord, dat hij zulke prachtige genezingen deed. En al heel
gauw na zijn eerste behandeling begonnen die afschuwelijke
pijnen te verminderen en kon hij me zeggen, dat ik heele-
maal zou herstellen. Leenders zelf zei dikwijis : zeg toch
liever, wat moet je dien goeden man toch telkens voor niks
laten komen. Maar 'k was bang, dat u boos zou zijn en me
niet meer in 't fonds wou hebben.

Louis had met afwisselende gevoelens naar hem geluis-
terd, eigenlijk hechtte hij er niet veel geloof aan. Natuurlijk
had hij door zijn collega's er wel eens over hooren spotten

80



en de Borden aan de huizen met het woord „Magnetiseur -
trokken genoeg de aandacht, maar hij had ze als een goed-
aardig, soms ook gevaarlijk, soort van zotten leeren be-
schouwen, die den doktoren hun patienten trachtten te ont-
nemen en den menschen het geld uit den zak te trommelen.
Neen, geloof hechtte hij er niet aan, maar 't was niet weg te
redeneeren, dat ze hem eigenlijk alle eer van het herstel van
zijn patient ontnamen en dit hinderde hem. Hij wist, dat hij
alles had gedaan, wat hij maar bij mogelijkheid doen kon,
om de ziekte te overwinnen en nu scheen het wel, dat dit
voor die dwaze menschen gewoon niet meer bestond.

Op geprikkelden Loon zeide hij :
— Moet zeggen, dat 'k hoogst verbaasd ben. 'k Heb

alles voor u gedaan, meneer Brand, wat er maar gedaan kon
worden en nu 't herstel is gekomen, zegt u me vierkant in

gezicht, dat een ander de eer er van toekomt, iemand, die
misschien wel meent verstand van geneeskunde te hebben,
maar er, zoover ik weet, nooit in gestudeerd heeft.

't Is waar, dokter, hij heeft nooit er in gestudeerd,
maar hij beweert ook niet, dat hij er verstand van heeft, hij...

— Nu, viel Louis hem bruusk in de rede, wat heeft hij
zich dan met mijn patienten te bemoeien! Laat hij zich alleen
met zijn geesten bemoeien, dan doet hij tenminste geen
kwaad !...

Dat is 't juist, dokter, de geesten zijn juist, die hem
helpen. Hij zegt, dat hij altijd een dokter bij zich heeft, die
hem zegt, wat de patient mankeert en hoe hij magnetiseeren
moet.

Wat ? !... kwam Louis geergerd.
Ja dokter, hij is spiritist.
Ja, dat weet 'k, maar 'k wist niet, dat die geesten zich

ook met kwakzalverij ophielden.
'k Ben er ook niet zoo van op de hoogte, maar Leen-

ders is een braaf en eerlijk man en als Leenders dit zegt,

jacoba Calkoen. Levensopgang 6
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moet 'k hem wel gelooven.
Wat zegt Leenders en wat moet u wel gelooven ?,

vroeg een opgewekte stem en door de half-geopende deur
kwam een flinke, gezond-uitziende man de kamer binnen.
Ha, dokter, hoe maakt u 't ?

Hij stak de hand aan Brand en daarna aan Louis toe.
Louis deed, of hij het niet merkte. Stroef groette hij terug.

Brand voelde zich verlegen, hij schraapte weer ziin keel,
wilde jets zeggen, maar zweeg ten slotte.

— Nu, bonjour, meneer Brand, en houd u vooral aan 't
advies van uw spookachtigen dokter.

Nu ging den heer Leenders een licht op. Een vluchtig
rood steeg naar zijn wangen, maar toch speelde een lichte
glimlach om zijn lippen. Hij sneed Louis den weg naar de
deur of en keek hem openhartig aan.

— Dokter, ga zoo niet weg, 'k zie dat u ontstemd bent
en begrijp de reden. hebt gehoord, dat uw patient heb
gemagnetiseerd, is 't niet ?

Juist, zei Louis koel, en dat u beweert hem genezen te
hebben. Pas op, die charlatannerie kon u wel eens duur te
staan komen.

Dat weet 'k, dokter, ben ook al een paar keer be-
boet, maar de laatste maal sprak de rechtbank me vrij, we
gaan dus vooruit. Maar 'k beweer niet, dat ik hem heb
genezen.

Wie dan ? Ik soms ?
Misschien. Maar 't' is in ieder geval de groote Uit-

deeler van gaven en krachten, die u of mij er toe in staat
heeft gesteld. Ik weet, dat Hij aan sommige menschen,
waartoe ook ik behoor, bizondere krachten heeft verleend,
die genezend werken. Dat is 't magnetisme, die geheimzin-
nige levens-fluide, waarmee 'k onder geestelijke hulp aan
menigen zieke de gezondheid heb kunnen weergeven, waar
de wetenschap hulpeloos stond.
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— DM is 't juist. I k behandel hier een patient, i k doe
alles om hem te redden en dan wordt u stiekem in huis ge-
haald. LI doet wat hocus-pocus over den patient en als de
beterschap komt, heeft niet de wetenschap en de dokter hulp
gebracht, maar gaat u met de eer strijken. En dan hebt u
nog den treurigen moed u te houden, alsof u niets onbehoor-
lijks had gedaan.

Weer wilde hij de kamer verlaten, maar weer hield de
heer Leenders hem terug.

Luister nog even, dokter, voor u me veroordeelt. Wie
was 't, die aan mevrouw Brand te kunnen gal, dat hij vreesde,
dat de wetenschap niets meer voor haar man kon doen ?
Wie heeft eens tegen me gezegd, dat 't toch zoo hard was
voor den dokter aan het ziekbed van een braaf man te staan,
zooals meneer Brand is, en te weten, dat er geen redding
meer mogelijk is ? Dat was u-zelf, dokter... En kunt u dan
niet begrijpen, dat men naar andere middelen grijpt, al is 't
maar een stroohalm, in de hoop op een kleine kans van
herstel ?... Toen is mevrouw Brand bij me gekomen en heb
'k gedaan, wat 'k kon en de patient is toch genezen.

U had hem ook in de kist kunnen werken.
— Pardon, dokter, daar zou hij volgens u toch in terecht

gekomen zijn.
Voor een oogenblik wist Louis niet, wat hij hierop moest

antwoorden. Toch klonk zijn stem iets minder afgemeten
dan tevoren toen hij vroeg :

- Wist u dan zoo zeker, wat de patient mankeerde ?
- Zijn lever deugde niet.
— Nu ja, dat kon u wel aan bet uiterlijk van den patient

zien. Maar er kan zooveel aan een lever schelen. Kunt u
duidelijker zeggen ?

— De patient leed aan een verschrikkelijke verzwering
aan den lever, zoo vreeselijk, dat u geen moed had om ope-
ratief in te grijpen, daar u wist, dat de patient zou succom-
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beeren. Toen hebt u, ik weet 't, dokter, den knapsten spe-
cialist meegebracht en ook hij noemde 't een hopeloos geval.
En dit was 't ook, dokter, voor de m e n s c h el ij k e weten-
schap, maar niet voor de go d d e l ij k e. Mevrouw Brand
vroeg me haar man te behandelen, zij noch hij hebben me
gezegd, wat hem scheelde. Toen 'k bij zijn bed stond, heb
'k mijn ziel een kort oogenblik tot den grooten Vader opge-
heven en Hem gevraagd mij een deel van Zijn wijsheid en
kracht te doen toestroomen, opdat ik dezen lijder zou kun-
nen helpen. En ik heb mijn verhooring verkregen, Gods
kracht heeft me geholpen en de zieke is hersteld. Heb ik hem
nu genezen ? Ik zeg neen, ik was alleen het instrument in de
hand van den hoogen Arts, die meer weet dan alle aardsche
artsen samen.

Ondanks zichzelf voelde Louis zich getroffen, maar hij
gaf zich nog niet gewonnen.

— 'k Neem aan, dat u hier werkelijk bent gekomen om
te helpen, u ziet er niet naar uit, dat u me maar lets op den
mouw zou spelden. 'k Zeg ook niet, dat 'k aan die wonder-
baarlijke kracht geloof, al heb 'k er wel eens meer van ge-
hoord. Maar 't komt me nog altijd heel wonderlijk voor, dat
u precies zou weten, wat de patient mankeerde. Voor zoo
ver ik weet, lief 'k me er niet over uit en mijn collega even-
min. U moet een zeer gelukkig vermogen hebben om dit te
raden.

Nu trok er een zonnige, open glimlach over het gezicht
van Leenders.

Nee, dokter, 't was geen raden, 't was me gezegd van
uit de geestensfeer door een dokter, die me altijd bij mijn
werk helpt. Dit klinkt u misschien ook wel als een dwaas-
heid in de ooren, maar wij spiritisten, en vooral wij, die
medium zijn, staan in voortdurende betrekking tot hen, die
reeds aan de overzijde zijn en wij weten, dat ze altijd gewil-
lig zijn om ons met raad en daad bij te staan. En waar u wel
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de oorzaak van de ziekte wist, maar geen genezing kon
brengen, leidde mijn geestelijke gids mijn handen, waaruit
het magnetisme stroomde, juist daar, waar hij zag, dat de
kracht moest heen geleid worden. Als u er wat meer van
zou willen weten, dokter, zou 'k u wonderen kunnen ver-
tellen van alles, wat 't gezegend magnetisme al bewerkt
heeft.

Misschien later eens, meneer Leenders, 't is nu hoog
tijd om verder te gaan.

't Is jammer, dat de doktoren zoo ongeloovig zijn, zij
zouden zooveel goed kunnen doen. Ook u, dokter, hebt
mooie kracht. Ik hoor nu zeggen : binnen 't jaar zult u zelf
die krachten aanwenden, ook voor iemand, die u heel lief
is en van wie u door lets	 't lijkt wel een muur van een
kasteel	 gescheiden bent.

Louis schrikte en dacht aan Ivonne, van wie hij door den
trots van haar varier als door een muur was gescheiden.
Toch trachtte hij 't van zich te werpen en lachte ongeloovig.

— Er zal heel wat moeten gebeuren voor uw voorspel.
ling bewaarheid wordt, waarde heer.

Daarna nam hij afscheid.
Het gebeurde speelde hem in de eerste dagen voortdurend

door het hoof d. Het herstel van zijn patient was door niets
te verklaren, daar de hopelooze toestand van het zieke li-
chaamsdeel niet weg te cijferen viel. Dat Leenders zou be-
werkt hebben, wat hem onmogelijk was geweest, wilde er
nog niet bij hem in en toch — hoe genas de zieke dan ?...
Leenders zag er geheel uit als een betrouwbaar mensch,
daarbij gezond en krachtig, niet zooals men hem de spiri-
tisten wel eens afschilderde, holoogig en bleek en rijp voor
zenuw- of krankzinnigengesticht. Hij was ook niet verwaand
op zijn zoogenaamde wondergave, maar noemde zichzelf
een instrument in de hand van God. Dit alles sprak ten
gunste van hem, tenminste als hij geen aartshuichelaar was,
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waar hij niet naar uitzag. Hij had nog eens een magnetiseur
ontmoet, een brutaal en verwaand optredend wezen, dat
hem met een soort van laatdunkendheid had behandeld,
alsof hij een charlatan en domoor was. Die had hem bij een
van zijn patienten gewoonweg de deur uitgekeken. Later
kwam men hem weer vragen of hij terug wilde komen en de
patient was erger ziek geweest dan tevoren. Toen had hij
een hartgrondigen afkeer van magnetiseurs gekregen en ze
in zijn gedachten alien op de mestvaalt der bedriegers ge-
worpen. Maar Leenders scheen van ander hout gesneden.
Misschien of neen hij gaf toe, dat er mogelijk ook
magnetiseurs waren, die te goeder trouw waren en aan hun
kracht geloofden. Geloofden, ja... maar bestond die kracht?

En had Leenders ook niet tegen hem gezegd, dat hij ook
die geneeskracht bezat? A la bonne heure 't kon zijn, maar
hij had er nooit lets van gemerkt. En aan de voorspelling,
dat hij die ook eens ten bate van iemand, die hij lief had, zou
aanwenden, hechtte hij niet veel waarde. Toch was 't eigen-
aardig, wat hij van dien scheidsmuur had gezegd. 't Had
natuurlijk op Ivonne betrekking, maar wat kon Leenders
eigenlijk weten? Of zeiden zijn geesten hem dit ook? Ivonne,
mijn lief meisje, dacht hij, zal eens de scheidsmuur vallen en
zullen wij weer bij elkaar gebracht worden ? 0, kon ik dat
maar eens weten!... Zou Leenders er soms meer van weten?
Zou hij eens naar hem toegaan en hem vragen ?... Och nee,
't was te zot, te bespottelijk ! Dan kon hij net zoo goed naar
een juffrouw drie-hoog gaan, die werkte met een ei en met
koffiedik I. 't Was te absurd om er ook maar aan te
denken...

mom"	 Ammo,	 pmemm0	 ammil0	 prima,	 paw.,	 ammo,	 glawasP	 issxmI

Drie dagen later bracht hij zijn eerste bezoek bij den heer
Leenders !.
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HOOFDSTUK X.

Voor Louis brak nu een wonderlijke tijd aan. Op het
eerste bezoek volgde al spoedig een tweede en al kon hij
nog maar niet gelooven, dat alles wat de magnetiseur hem
vertelde, waar was, er ging toch iets van den man uit, dat
onwillekeurig de overtuiging in hem deed ontwaken, dat
niet alles op fictie kon geschoven worden. De man had zoo
iets eenvoudigs en vertrouwenwekkends over zich, dat wat
hij zeide hem meer en meer begon te interesseeren. Het bleef
niet alleen bij zijn verhalen over de genezingen, die hij had
mogen bewerkstelligen, maar hij sprak over de heerlijke
openbaring, die het spiritisme aan de menschen had ge-
bracht en deed dit op een wijze, dat Louis ondanks zijn on-
geloof, gedwongen werd naar hem te luisteren.

En toen doken in zijn herinnering ook weer de verschil-
lende gebeurtenissen op, waarvan hij in Randdorp getuige
was geweest en waarvan hij de herleving vreesde, omdat
daardoor ook de gevoelige plek werd aangeraakt, die de
levensvreugde telkens bij hem verstoorde en onderdrukte.
Ivonne... Haar naam, haar lief, kinderlijk gezichtje, haar
zachte, vriendelijke stem... dit alles, wat voor hem zijn
ellende en zijn geluk uitmaakte, stonden als zichtbaar en
tastbaar en hoorbaar met nieuw leven bezield voor hem.

Op een avond, dat hij weer een ernstig gesprek over
spiritistische vraagstukken had, kwam hij er eindelijk toe in
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algemeene termen over het wonderlijke avontuur met Ivonne
te spreken en vroeg hij Leenders, of hij dit werkelijk voor
een uiting van mediumschap hield en of er voor zijn vroe-
gere patiente geen gevaren aan verbonden waren.

Nadenkend staarde Leenders een oogenblik voor zich uit.
— Dokter, 't is niet altijd mogelijk om uit de verte over

zulk een toestand te oordeelen, maar 'k zou werkelijk mee-
nen, dat die freule zeer, zeer mediamiek is en in haar trance-
toestand in staat is haar lichaam te verlaten en met haar
moeder te verkeeren. Maar ik kan me niet ontveinzen,
dat deze toestand groote gevaren meebrengt, vooral voor
iemand, die er niet van op de hoogte is. Eigenaardig vind ik
het, dat zij-zelf de middelen aangaf om uit dien toestand te
geraken, 'k zie dit dan ook voor een teeken aan, dat zij wer-
kelijk onder een goede contröle staat. Maar toch... gevaar
bligt altijd bestaan.

— Welk gevaar kan zij loopen ?
— Nu, kijk eens, ten eerste als zij in dien toestand op

onverstandige manier wordt aangeraakt, te hard of te
bruusk, dan zou zij in krampen kunnen vervallen, waaruit
allerlei dingen als neusbloedingen of hartaandoeningen
kunnen voortkomen. En dan zou 't ook kunnen gebeuren,
dat zij zoo diep in trance kwam, dat zij zonder demagneti-
seeren niet meer wakker kon worden, en er is niet altijd
iemand in de buurt, die daarvan verstand beef t. Maar deze
diepe trance komt gelukkig niet dikwijls voor. Verder is 't
moeilijk alle gevaren te definieeren, ieder medium is anders
besnaard en waar 't eene medium telkens gevaar loopt, is

andere er absoluut immuum voor.
Louis dacht met angst aan het stifle, bleeke gezichtje van

Ivonne en aan dien keer, toen zij door den geest van dien
pas gestorven predikant in beslag was genomen. Als hij toen
niet geroepen was en door het vroeger geleerde er toe ge-
bracht was haar de demagnetiseeren, hoe zou het dan wel
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met 70 Ivonne afgeloopen zijn ? Maar misschien had Leen-
ders gelijk, en had ze iemand bij haar, die haar beschermde.
Ineens kwam de wensch bij hem op, al die geheimzinnig-
heden zelf te gaan onderzoeken. Hij moest, hij wilde weten,
waaraan deze waren toe te schrijven.

— Meneer Leenders, vroeg hij gretig, mag 'k eens een
seance bijwonen ?

Leenders lachte wat ondeugend.
— Wel, dokter, als u lust hebt, welzeker, daar is niks

tegen en 't doet me almachtig veel pleizier, dat u me dit
vraagt.

— Ja ja, maar denk nu maar niet, dat 'k al een geloovige
ben, 'k wil er alleen zelf eens bij zijn en zal oogen en ooren
goed openzetten. 'k Ben heel kritisch, meneer Leenders, dat
moet u goed begrijpen.

— Daar ben 'k niet bang voor, dokter. Als 't spiritisme
geen kritiek kon doorstaan, was 't niet veel waard, vindt u
zelf wel ?

— Natuurlijk niet. Wanneer kunt u me dan eens ver-
wachten ?

— Zondagavond. Dat is voor mij de rustigste avond en
misschien ook voor u. Kunt u dan komen ?

— 'k Denk 't wel, anders telefoneer ik nog wel.
Hij stand op en verliet met een hoofd vol tegenstrijdige

gedachten het kleine huis van den magnetiseur.

p.m,	 pimee	 swam.'	 pwww•O	 palm"	 .IINNI	 pummolI	 imamI	 Immo.,	 pimm,	 saw.'	 pioNIO

De Zondagavond kwam. Toen Louis de huiskamer van
de familie Leenders binnenkwam, vond hij daar behalve
Leenders en zijn vrouw en de twee kinderen, die al gauw
uit de kamer verdwenen, een ongeveer veertigjarige vrouw
met een zacht en vriendelijk gezicht. Zij werd hem voorge-
steld als juffrouw Donker, een vriendin, die zij Bien avond
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geinviteerd hadden om aan de séance deel te nemen, omdat
zij helderziende was. Er stond een kleine tafel klaar met een
groot vierkant karton er op, waarop in drukletters het
alphabeth, de cijfers 0 tot 9 en nog enkele woorden, die voor
Louis geen beteekenis hadden. Daarop lag een door twee
latten gevormd kruis, met in het midden een er door ge-
slagen pin.

De vier menschen namen om het tafeltje plaats en namen
ieder een tat van het kruis in de hand. Louis hield zich vol-
komen passief en sloeg de anderen met aandacht gade.
Enkele minuten zaten zij onbeweeglijk, toen meende Louis
te voelen, dat het kruis naar rechts werd gedraaid en hoewel
hij onwillekeurig zijn hand eenigszins tegenhield, draaide
zijn arm met het kruis mee, dat al sneller en sneller in de
rondte begon te draaien. Leenders vroeg op rustigen toon
Is hier iemand, die zich wil manifesteeren ?

Met vlugge zwenking wees de pin het woord J a aan, dat
onderaan op het bord stond. Na enkele vlugge vragen, die
door middel van achter elkaar aangewezen letters in samen-
hangende woorden werden beantwoord, bleek het, dat het
op achtjarigen leeftijd overgegane dochtertje Mientje haar
ouders kwam begroeten en op wat verwarde wijze sprak
van een mooien tuin, waaruit zij voor moes bloemen had
meegebracht en of moes ze nu zag, want ze legde ze in
moes haar arm.

Ja, zei juffrouw Donker, 'k zie ze duidelijk, ze zijn
wit, 110

Ja, wees het kruis aan en ging als huppelend over
het bord.

De gezichten der ouders straalden en de moeder deed,
alsof zij de onzichtbare bloemen aan haar hart drukte. Louis
keek zonder veel belangstelling toe, hij vond alles uiterst
banaal en hoewel hij niet aan bedrog dacht, schreef hij alles
eerder aan zelfbedrog dan aan de werking van een geest-
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kind toe.
Mientje scheen weg te gaan. Nu zweefde het kruis hoog

in de lucht, zoodat het bijna aan de handen ontsnapte, daalde
toen op borsthoogte en raakte beurtelings alle aanzittenden
aan.

't Is dominee Reederik, fluisterde mevrouw Leenders.
ja, tikte het kruis. Nu kwamen er eenige volzinnen,

waarin gesproken werd over de goddelijke liefde en barm-
hartigheid en de plicht van alien een rein en waarlijk goed
leven te leiden. Louis had er niets tegen, maar dacht bij
zich-zelf, dat, waar er in den Haag dien dag door zooveel
dominees was gepreekt, het lichtelijk overdreven was, dat
er nog een gestorven dominee uit den hemel nederdaalde,
om er met moeite een paar teksten en zinnen bij te voegen.
Ook deze geest scheen niet veel tijd te hebben, of moest voor
een anderen, die sterker was, wijken, want opeens begon
het kruis schokkend en driftig over het bord te gaan, alsof
het de letters wilde lezen, voor ze werden aangewezen.

Zeker een ongelukkige, zei Leenders, mijn arm doet
zeer, of er aan getrokken wordt.

— En voel je den kouden stroom wel, die over onze
handen waait ?, vroeg zijn vrouw.

He ja, zei Louis en keek onwillekeurig om of er ook
een deur of raam open stond, dat voel ik ook, mijn hand
wordt ijskoud en 't is net of ik tocht voel in mijn nek. Er kan
toch niks tochten ?

— Nee, dokter, alles is dicht, het moeten invloeden van
geesten zijn.

't Is geen wonder, dokter, dat u kou voelt, zei juffrouw
Donker nu, 'k zie achter uw stoel een beer staan, hij is heel
tang, heeft blond haar en ziet er ellendig slecht uit. Hij ziet
er niet gelukkig uit. Weet u soms, wie dat zijn kan ? Hij
hoort bij u, want hij legt de hand op uw schouder.

Louis trok zijn schouders op.
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'k Zou niet weten, wie 't kon zijn en de beschrijving
is zoo vaag, ik kan er werkelijks niks bij denken.

— We zullen vragen stellen, zei Leenders.
Komt u voor een van ons vieren ?, vroeg Leenders.
Ja, tikte het kruis aan.
Voor wie komt u ?

Het kruis bewoog zich naar Louis toe en twee der uit-
einden omvatten zijn hats.

Schijnt iemand to zijn, die voor u komt, wilt u hem
zelf vragen stellen ?

Ja, zei Louis. Ik vaag dus, komt u voor mij ?
Ja.

— Wilt u uw naam eens spellen ?
R-e-m-e-r.

Dat geloof ik niet, als je gestorven was, zou 'k wel
gehoord hebben.

Verongelukt.
Wanneer ?

— Vier September.
Dus twee dagen geleden? Groote hemel, zou dat waar

zijn ? Geef dan een bewijs, dat je 't bent. Paul, zeg eens,
waar 'k je gekend heb.

Louis zag doodsbleek en de hand, die het kruis vasthield,
beefde.

— Utrecht, spelde het kruis. 'k Was student en jij ook.
ja ja, dat komt uit, waar waar en hoe ben je dan

verongelukt ?
Bij Brussel — auto geslipt — over den kop geslagen

ik er uit geslingerd en Rosalie... o mijn God...
— Rosalie ?, vroeg Louis.

Vraag niet vender. Help me, Witman o, die pijnen .
de hel... de hel...

Het kruis werd met geweld op tafel geworpen. Ontsteld
keek Louis om zich heen.
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Dokter, kent u die persoon ?
ja, een vroegere vriend van de akademie. Maar kan

niet waar zijn; hoe zou hij hier kunnen zijn, de allereerste
keer, dat 'k met u aanzit... dat is toch te absurd... 'k geloof
er niks van...

— Maar wie zou nu zoo jets verzinnen, dokter, u gelooft
toch niet, dat wij u een verhaaltje op den mouw spelden ?
Ik althans heb den naam van dezen heer nog nooit gehoord
en ik geloof niemand der aanwezigen.

Zij ontkenden met grooten nadruk.
Daar heb 'k nog niet eens aan gedacht, zei Louis, maar

'k begrijp er niks van. 'k Ben er toch ontdaan van, alles
scheen zoo echt, maar ten slotte kan 'k 't toch niet gelooven.

— Dokter, zei juffrouw Donker, heb toch iemand be-
schreven, lijkt uw vriend er op ? Lang, blond, een bleek
gezicht en de wanhoop ligt op zijn gelaat, 'k zou zeggen —
ontzetting over 't ongeluk, dat hem overkomen is.

Ja, hij was lang en blond, maar toen 'k hem jaren ge-
leden voor het laatst zag, was hij niet bleek en was vroolijk
en ondernemend. Zou hij dan toch zijn?... Maar wat kan
ik voor hem doen ?

Niets op 't oogenblik, dan hem aan de goddelijke
lief de opdragen, zei Leenders ernstig. We zijn nu niet rustig
genoeg om onze seance nog langer voort te zetten, ik stel u
clus voor om voor dezen ongelukkige te bidden.

Allen bogen het hoofd en Louis vouwde onder den indruk
van het gebeurde voor den eersten keer sinds jaren zijn
handen.

Goddelijke Lief de, onuitputtelijke Bron van goedheid,
bad Leenders, hier is een Uwer kinderen in grooten ziele-
nood. Ik ken hem niet, weet niets van de omstandigheden,
waardoor hij tot het andere leven is ingegaan. Misschien
was hij bereid, misschien werd hij onverwachts in dezen
voor hem nieuwen toestand geslingerd, dat weet Gij alleen,
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Gij groote Vader van ons alien. Hij heeft ons om hulp ge-
vraagd, maar onze kracht is te klein en daarom doen wij
een beroep op U, die de Almacht zijt. Zend Uw helpers uit,
opdat zij dezen mensch en misschien ook de dame, die bij
hem was, helpen en in een oord van vrede brengen, waar
hij tot rust kan komen. Wij vragen dit met alien aandrang,
maar tegelijkertijd weten wij, dat Gij hem zeker helpen zult.
Amen.

Mevrouw Leenders was in tranen. Juffrouw Donker zei
zacht :

'k Zie hem nog staan, hij huilt en zegt iets, maar 1c
ben helaas niet helderhoorend.

Beroerd, dacht Louis, als 't eens waar is.
Een oogenblik bleven zij nog over het gebeurde napraten,

Coen stond Louis op en ging naar huis. Juffrouw Lindeman
was nog op en onder den indruk van het onverklaarbare
sprak Louis er met haar over.

— Maar dokter toch, begint u nu ook al met die spiri-
tisterij mee te doen ? 't Lijkt hier wel in de lucht te hangen.
Mevrouw Diephuis van hierover heeft me ook al bij zoo'n
seance willen hebben, maar mij krijgt ze niet, 'k doe niet
mee met dat zondige gedoe. En u had 'k ook voor verstan-
diger gehouden.

— Nu, van een séance zal 'k niet bederven en 'k zal zien
te weten te komen of er iets van waar is. Wist 'k maar,
waar hij zich gevestigd heeft, 'k heb hem heelemaal uit

_ oog verloren.
Den volgenden morgen reeds bracht de courant licht in

deze geschiedenis. Zijn oog viel op een bericht met het vol-
gende opschrift.

Vreeselijk Auto-ongeluk in het Bois de Cambres.
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft er een

vreeselijk ongeluk in het Bois de Cambres bij Brussel
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plaats gehad. Een wielrijder vond in den vroegen morgen
een versplinterde auto en drie vreeselijk verminkte licha-
men. De doodelijk ontstelde man haalde zoo spoedig mo-
gelijk hulp, maar de levensgeesten bleken bij alien reeds
geweken te zijn. Men heeft kunnen uitmaken, dat de auto
met een vaart van 90 K.M. per uur tegen een boom is
gereden. Het onderzoek wees uit, dat de verongelukten
waren de hollandsche advokaat Remer uit Leeuwarden,
mejuffrouw Rosalie Dufour, een bekende cabaret-zan-
geres en Jean Vermaere, chauffeur.

De indruk, die dit bericht op Louis maakte, is niet te be-
schrijven. Elk woord van het courantenbericht bevestigde
het aan de seance-tafel verkregen bericht. Ook de naam
Rosalie was genoemd. Een huivering ging door hem heen,
toen hij dacht aan die laatste wanhoopswoorden : „help me,
Witman, o die pijnen, de hel, de hel..." Zou hij toen wer-
kelijk pijnen geleden hebben ?... Was er dan een hel ?... En
was dit het einde van dien genotzoeker, die tot overver-
zadiging toe reeds in zijn studententijd uit den beker van
allerlei genot had gedronken ?

Louis kreeg opeens de overtuiging, dat alles waar moest
zijn, dat er een leven na dit leven was, dat de mensch hier
zaaide, om in het andere leven te maaien. De diepe ernst
van deze gedachte gaf hem een gevoel van angst. Als dit
dan waar was, hoe vreeselijk was dan het leven — men
leeft en werkt en zondigt en geniet en lijdt, alsof er niets
op volgt, en als de aardsche levensdraad wordt afgesneden,
staat men voor... Ja, voor wat ?...

Nadenkend en gedrukt ontving Louis zijn patienten en
bezocht zijn zieken en voor de eerste maal zag hij over de
ziekte heen lets van den innerlijken mensch, zag hij achter
de zonde, die hem met walging voor den zieke vervulde,
den strijd van den zwakke, den val van den erfeiijk-belaste;
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zag hij achter de dwaasheid van den eenzamen man of van
de schijnziekte der vrouw het armelijke leven vol onvol-
daanheid en eenzaamheid, O als de menschen wisten...
als ze wisten...

En hij zag ook zichzelf, door de praktijk niet verhard
voor het lijden van zijn zieken, maar toch zonder zich in to
denken in de raadselen, in het verborgen lijden van hen, die
zijn raad inriepen en onwillekeurig werd zijn stem vriende-
lijker en onderzochten zijn geoefende handen zachter de
door ziekten en kwalen gepijnigde lichamen.
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HOOFDSTUK XI.

Van dit oogenblik of aan bezocht Louis zoo nu en dan de
seances van de familie Leenders. Soms was hij verbaasd
over de overtuigende dingen, die hij er te hooren kreeg,
maar op andere avonden was alles zoo verward en leugen-
achtig, dat hij zich voornam er nooit meer heen te gaan.
Toch ging hij telkens weer, want zijn eerste ervaring, toen
zijn medestudent, aan wien hij de laatste jaren nauwelijks
meer gedacht had, zich op zoo droevige wijze had gemani-
festeerd, wat te reeel geweest, die kön hij niet wegrede-
neeren.

Zijn praktijk nam toe, zijn bovenhuis had hij voor een
flink huis verlaten, hij was een van de meest gezochte artsen
van den Haag geworden. Maar ondanks al zijn voorspoed
bleef zijn huis eenzaam, want met zeldzame trouw bleef hij
vervuld met verlangen naar de eenige vrouw, die hem wer-
kelijk lief was geworden.

Haastig liep Louis de gangen van Bronovo door, waar
hij een van zijn patienten ging bezoeken. Hij was al met zijn
gedachten bij dit ernstige ziektegeval en nam geen notitie
van een paar dames, die uit een der ziekenkamers kwamen.

Gelooft u, tante, dat papa beter wordt ?, hoorde hij
zeggen en de zachte stem deed hem de oogen opslaan en
kijken, wie zoo sprak als Ivonne.

Mijn God, dacht hij, en hij werd bleek van schrik en

Jowl.* Calkocu, Levensopgaug 7
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verrassing, dat is Ivonne
Haastig deed hij een stap naar haar toe. Ivonne keek op,

haar oogen werden groot van schrik.
— Louis... stamelde zij.

Ivonne, mijn lieve Ivonne...
Meer konden zij niet uitbrengen, hun handen lagers in

elkaar en zij zagen elkaar sprakeloos in de oogen. Verwon-
derd keek de oudere dame van het eene ontroerde gezicht
naar het andere en zweeg in groote verbazing. Zij begreep
niets van deze ontmoeting, die van groote intimiteit sprak.
Louis begreep opeens. Hij nam zijn hoed of en stelde zich
voor. Het gezicht van de oude dame kreeg een gereser-
veerde trek, maar eer zij jets kon zeggen, zeide Ivonne

— Tante, u weet natuurlijk, wie hij is, maar denk niet,
dat 'k wist, dat hij hier zou zijn. Louis, papa is hard zielc,
hij is geopereerd en zijn leven is in gevaar, daarom zijn mijn
tante, mevrouw van Veerenborch, en ik hier. We zijn zoo
bang, dat hij niet beter wordt, ik maak me zoo vreeselijk
ongerust, Louis.

- Dat kan 'k begrijpen, maar we hebben hier knappe
doktoren en alles zal natuurlijk voor hem gedaan warden.
Wie is zijn dokter ?

— Dokter Mos.
— Die is heel knap, 'k zal hem eens vragen, wat hij over

je papa denkt.
Kun je zelf niet eens kijken, Louis ?

Louis haalde de schouders op.
Hij zal me niet willen ontvangen, 	 als 'k kans

zie, zal 'k doen.
- Kom je 't me dan vertellen, Louis, beloof je me ?
Zij had zijn hand weer gegrepen en drukte die tusschen

haar fijne vingers. Louis voelde zijn hart stormachtig klop-
pen en wilde een hartgrondig „ja" zeggen, toen mevrouw
van Veerenborch beleefd, maar kort zeide :
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Ivonne, als de dokter uitgenoodigd moet worden, ligt
dit op mijn weg en niet op de jouwe. Je kent papa's inzichten.

Een roode gloed steeg naar het lieve gezicht van Ivonne.
Zij klemde de hand van Louis nog vaster en wilde iets
zeggen, maar Louis voorkwam haar.

Mevrouw, ik begrijp en zal me van een bezoek ont-
houden, alleen zal 'k de vrijheid nemen mijn bevinden van
den toestand van den heer Lebron schriftelijk aan Ivonne
mee te deelen.

Een laatste drukje op Ivonne's hand, een correcte buiging
voor haar tante en Louis vervolgde met opgeheven hoofd
zijn weg naar zijn patient. Ivonne keek hem met tranen in
de oogen na.

Even later ontmoette Louis den aan de inrichting ver-
bonden dokter en hield hem staande.

— Ha, collega, u kunt me misschien wel inlichten. 1k
hoor daar juist, dat burgemeester Lebron uit Randdorp hier
ligt.

Ja, mijn waarde, een droevig geval. Kent u hem ?
Ja, was vroeger dokter in zijn dorp. Wat heeft hij?
Een ernstige beleediging van den rug. Twee jaar ge-

leden heeft hij bij het paardrijden een klein ongeval gehad,
waarop eigenlijk te weinig acht is geslagen, totdat 't ein-
delijk tot het begrip van den dorpsesculaap doordrong, dat
er betere hulp moest komen. Nu is hij hier, is geopereerd,
natuurlijk zonder gevolg, maar we mochten die kleine kans
niet ongebruikt laten,- en nu is 't maar de vraag, hoe lang
zijn physieke krachten uithouden, want het ruggemerg is
erg aangetast.

Louis zag den slanken, flinken man voor zich opdoemen
en ondanks zijn bittere stemming tegen den verstoorder van
zijn geluk, werd hij vervuld met medelijden.

—	 Zou hem wel eens willen bezoeken, zei hij aar-
zelend.
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— Nu, dat kan, 'k geef u voile vrijheid, hij mag bezoek
ontvangen.

— Ja maar, ik weet niet, of 'k hem wel welkom zal zijn.
Er is tusschen ons indertijd een zeer ernstig geschil gerezen
en mijn afscheid van hem was verre van vriendschappelijk.
Maar nu heb 'k toch medelijden met hem.

— Ja, 't is zielig. Nu, collega, denk er nog maar eens over
na en als u hem misschien, nu, 'k zal maar zeggen onder
mijn hoede wilt bezoeken, kom dan morgen tegen twee uur
hier, dan gaan we samen.

— Heel graag, dan zal 'k u nu niet langer ophouden.
Maar kondig dan eerst mijn bezoek aan.

Den anderen dag ging Louis op het afgesproken uur naar
Bronovo. De dokter wachtte hem op.

— Meneer Lebron maakte geen enkele tegenwerping,
dokter Witman. Ik breng u dus alleen maar even bij hem
en dan poets ik 'm, 'k heb 't druk tegenwoordig.

Louis schrok, toen hij het vervallen gezicht van Lebron
zag. Scherp en groot lijnde de neus uit de smal-geworden
wangen en de glinsterende oogen en het hoog-gekleurde
gelaat toonden hem, hoe de koorts in dit vermagerde lichaam
woelde. Alle tegenzin tegen hem verdween en hartelijk
klonk zijn stem :

— Meneer Lebron, toevallig vernam ik gisteren, dat u
hier lag en 'k kon niet laten u even to bezoeken. U duidt
me dit niet ten kwade ?

— Nee, dokter, in 't geheel niet. Eerst verwonderde 't
me na de manier, waarop we van elkaar afscheid namen.
Maar de jaren, die sinds verloopen zijn, hebben 't obstakel
zeker wel uit den weg geruimd ?

Daar vergist u zich in, mijn gevoelens voor uw dochter
zijn nog de zelfde, maar u was me, voor dat alles gebeurde,
zeer sympathiek en die oude vriendschap dreef me naar u
toe.

100



— Ja, ja, 't was eerst ook voor mij vreemd, dat u alle
banden met Randdorp verbrak. Enfin — Schwamm driiber.
Vertel me nu maar eens, hoe 't u gegaan is en spreek maar
niet over mijn lijden. 'k Weet, wat me te wachten staat en
was 't niet om mijn...

Hij brak of en Louis begreep, dat hij opzag tegen zijn
scheiding van zijn dochter. Hij noemde haar naam niet,
maar vertelde opgewekt van zijn werk en van de toename
van zijn praktijk. Toen hij wegging, verzocht Lebron hem
zijn bezoek nog eens te herhalen.

Na eenige dagen bezocht hij hem weer en vond hem zeer
achteruit gaande, de hand, die hem met werkelijke harte-
lijkheid werd toegestoken, was brandend heet en de stem
veel matter. Bij het weggaan ontmoette hij dokter Mos, die
hem zeide, dat hij niet dacht, dat het nog heel lang zou Buren.

— Weet zijn dochter 't al ?
— 'k Heb 't haar niet gezegd. Ze moet wel begrijpen,

dat er in ieder geval geen herstel meer mogelijk is, maar 'k
heb 't eerst zelf niet ingezien, dat 't zoo gauw zou gaan.

Arme Ivonne... Louis dacht aan 't wel ernstige, maar
niet zoo droevige gezichtje, dat hem van nit de auto dien
zelfden morgen nog had toegeknikt. Zij liet niet stoppen,
maar haar oogen straalden hem met de oude lief de tegen.
Hij wilde naar haar toe, om haar te waarschuwen, maar hij
durfde niet. En bovendien — zij zou nu nog minder dan
vroeger den wil van haar vader, haar stervenden vader,
weerstaan.

Plotseling keerde Louis op zijn schreden terug en vast-
besloten tikte hij nogmaals op de deur van Lebron's kamer.
Verwonderd keek deze hem aan, maar toen gleed er een
trek van misnoegen over het in pijn samengetrokken gezicht.

Louis bleef voor het bed staan, zijn vingers kraakten in
de geweldige poging om zich te beheerschen.

— Meneer Lebron, vier jaren geleden dreef mij een groot
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harteleed weg uit uw dorp, of laat 'k liever zeggen, uit uw
omgeving. 't Waren harde jaren van veel werken, eerst met
beperkt, nu met groot succes. Uit de jonge dorpsdokter is
nu een door heel den Haag bekend en gewaardeerd dokter
gegroeid, die ook buiten den Haag bekend begint te worden.
Was 't vier jaren geleden een stout stuk ik heb dit wel
gevoeld dat ik als onbemiddeld man en zonder kroontje
op mijn visitekaartjes mijn blik op uw dochter vestigde en
haar als vrouw in mijn huis dacht te zullen voeren, nu be-
staat 't eerste bezwaar niet meer. Ik voel ik bega een
groote onbescheidenheid tegenover u, om in uw zwakken
toestand met die voor mij zoo ellendig afgeloopen episode
aan te komen, maar... moeilijk vormden zich de zinnen in
zijn mond... u liet doorschemeren, dat u aan uw herstel
twijfelde. Voor u en Ivonne hoop ik natuurlijk, dat u zich
vergist, maar 't zou me zoo'n groot gevoel van dankbaar-
heid geven, als u uw vaderlijk veto wilde intrekken. 'k
Weet wel, ging hij haastig voort, toen hij zag, dat Lebron
wilde spreken, dat mijn burgerlijke afkomst niet weg te
redeneeren is, maar mijn hemel, meneer Lebron, is dat dan
nog zoo'n hinderpaal in uw oogen ? Uw kind houdt nog
altijd evenveel van me, dat las 'k in haar oogen. Bedenk
toch, dat als u mocht sterven zonder dat u dat verbod op-
heft, zij me uit lief de tot haar gestorven vader nooit zonder
gewetenswroeging zou trouwen, maar ook ieder ander aan-
zoek zou afslaan.

— Dokter Witman, hoe kunt u in een oogenblik, dat u
toch zien moet, hoe vreeselijk ik lijd, me met uw aangele-
genheden komen lastig vallen ?

Mijn ?... Ja, meneer Lebron, maar ook Ivonne's en
ook uw aangelegenheden even goed.

Ilc begrijp u niet...
Als u mocht sterven, neemt 	 geluk van uw kind

mee en zelfs als u haar wil ombuigt, dat ze den man neemt,
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die u voor haar bestemde, dan zal ze ongelukkig in haar
huwelijk worden, want zij en ik — wij behooren bij elkaar.

..--, Dat zegt u — mijn gevoel zegt anders.
--, Als ik u iets in uw geheugen terugroep, wat u onmo-

gelijk kunt vergeten zijn, zult u me begrijpen. Toen u me
voor 't eerst bij uw zieke dochter riep, die, zooals u meende,
in een ernstige flauwte lag, kwam ze door de behandeling,
die ze me zelf met totaal veranderde stem aangaf, bij en
vertelde ze, dat ze in 't huis van „petite-maman geweest
was, waar deze op u wachtte", en vertelde toen ook, dat
haar mama haar in een spiegel had getoond, met wien ze
trouwen zou. Ivonne vertelde me later, dat ze mijn gezicht
duidelijk had herkend.

— Flausjes, niks dan overprikkelde zenuwen. Ze heeft
't mij ook verteld, maar 'k heb er om gelachen. Dom
gedoe..., goed voor een waarzegster, heb ik 't genoemd.

— Ja, dat zou 'k vroeger ook misschien gezegd hebben.
voor 1 't haar met haar eigen lieve stem en een kleurtje
van verlegenheid hoorde vertellen. Maar al die me nu beter
verklaarbare, wonderlijke toestanden, waarin zij nu en
dan verviel, kunt u toch onmogelijk met een spotternij als
„flausjes- wegwerken.

Het gezicht van Lebron was steeds bleeker geworden,
met gesloten oogen lag hij in de kussens.

— Dat zijn ook geen flausjes; mijn God, mijn arm kind!...
Nog altijd komen die toestanden terug en niemand schijnt
te weten, wat 't is. Spiritisme — waagde 'k eens tegen pro-
fessor Raasvelt te onderstellen. De man werd paars van
kwaadheid en lachte me toen uit om mijn krankzinnig idee.
En 't was toch alleen mijn radeloosheid, die me dit deed
opperen.

't Gepijnigde gezicht van den zieke vervulde Louis met
medelijden.

— Vergeef me, meneer Lebron, ik had niet moeten
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spreken, u hebt werkelijk genoeg aan uw eigen lijden. 1Zal
er niet meer op terugkomen en alles aan de toekomst over-
laten.

Dokter, u was de eenige, die haar toen kon helpers ...
Ga nu liever heen, 'k ben te moe.

Zal 'k nog eens bij u komen, of wilt u liever niet ?
Kom gerust, maar alleen als u...
'k Begrijp 't... Dan kom 'k maar niet. Adieu, meneer

Lebron.
Twee dagen gingen voorbij en zelfs voor Ivonne kon de

toestand van haar vader niet verborgen blijven. Een groot
deel van den dag zat zij bij zijn bed en gaf hem al de liefde,
die zij voor hem bezat. Lebron lag, als de verdoovende mid-
delen hun werking deden, heel rustig, maar sprak veel over
zijn dorp en over 't Huis en over zijn neef Armand, dien hij
als zijn toekomstigen schoonzoon had beschouwd, maar die
reeds tweemaal door Ivonne was afgewezen.

— Papa, ik wil u geen verdriet doen, maar als 'k hem om
uwentwil aanneem, word ik ongelukkig. Ik mag hem wel
lijden, hij is goedhartig en niet kwaad, maar 'k voel niets
bizonders voor hem.

— Maar waarom toch niet, kind, 't is toch niet omdat er
een praatje liep, dat hij een... enfin, je weet zeker wel,
maar zoo jets komt in het leven van de meeste jonge mannen
voor.

— Van die liaison ? Een praatje ?... Maar al was er niets
van waar, zou toch niks voor hem voelen, en wat hem
voor andere meisjes aantrekkelijk maakt, laat mij onver-
schillig. Papa... lief vadertje... geef me mijn eenig geluk...
u weet, wat 'k bedoel ! Zonder uw zegen zal 'k hem zooveel
mogelijk ontwijken, maar ga niet van me weg, zonder me
mijn geluk te geven...

Zij viel op de knieen bij het bed neer en kustte schreiend
de gele, magere hand van haar vader. Deze kampte ook met
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zijn ontroering. Eindelijk trok hij zijn hand terug en legde
die op haar hoof d.

--- God zegene je, mijn kind. Hoe zou 'k je moeder kun-
nen ontmoeten aan gene zijde, als 'k haar moest zeggen, dat
'k 't geluk van ons kind uit trots had tegengehouden. Ik
weet, dat er niets op hem to zeggen valt en hij heeft zich
tegenover mij als een gentleman gedragen. 'k Zal zelf met
hem spreken... Ga nu een pons naar huis, kind, van avond
wacht 'k je weer, lieveling.
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HOOFDSTUK XII.

Op verzoek van Ivonne bleef haar engagement met Louis
nog enkele weken na het heengaan van haar vader geheim,
behalve voor haar Haagsche bloedverwanten, die er heel
erg door teleurgesteld waren. Haar -tante was eerst heel
boos, oom deed er het zwijgen toe, omdat hij gewoon was
te zwijgen en Armand was zeer teleurgesteld. Hij hield wer-
kelijk veel van zijn nichtje en daarbij haar geld en haar
mooie bezitting en al het andere, 't was werkelijk om te ver-
twijfelen... Hij liep heel erg ongelukkig door de straten van
den Haag en doorkruiste met somber gezicht op den rug
van zijn paard de lanen van het Bosch. Maar toen hij daar
bevriende ruiters en lieve, mooie amazones ontmoette, en
zulke lieve oogen uit jonge gezichtjes op zich gevestigd zag,
ging de grootste scherpte van zijn verdriet al gauw voorbij
en was hij er toe geneigd zelfs zijn tegenstander in de liefde
vriendschappelijk te behandelen. Ivonne had hem toch
eigenlijk nooit hoop gegeven en hem alleen als neef graag
mogen lijden. Zijn werkelijk goed maar wat lichtzinnig hart
was zijn teleurstelling gauw te boven. Toen dus de begra-
fenis van zijn oom op het kerkhof te Randdorp voorbij was,
was hij de eerste, die het als een natuurlijke zaak beschouwde,
dat Ivonne niet alleen met de francaise in het voor haar nu
zoo sombere groote huis achterbleef, maar voorloopig naar
den Haag terugkeerde.
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Louis kwam nu dagelijks bij Ivonne, die erg gebukt ging
onder het gemis van haar vader. Haar tante, die in haar
hart dikwijls heel ontevreden gedachten moest verwerken,
hoewel zij ook wel inzag, dat zij het engagement toch niet
had kunnen tegenhouden, liet haar teleurstelling tegenover
Louis niet blijken. Zij had ook werkelijk medelijden met het
smalle, bleeke gezichtje van Ivonne, die na de spanning van
de ziekte en het overlijden van haar vader zich altijd moe en
slap voelde. Ook had zij weer zoo'n aanval van haar oude
kwaal gehad, zij was een uur lang in een zoogenaamde
flauwte vervallen, had allerlei onbegrijpelijke woorden ge-
sproken. Na eenig heen en weer getelefoneer was het gelukt
Louis te bereiken, die nu wist, dat haar bewusteloosheid
niets anders was dan een trance-toestand en haar door
demagnetiseeren weer spoedig tot bewustzijn bracht.

— Lieveling, vertel me eens, zei hij later, hoe was 't je te
naoede, toen je in dien toestand was ? Heb je je mama weer
gezien en heeft ze je nog jets gezegd ?

— Nee, 'k voelde me alleen erg duizelig en had 't gevoel,
alsof een sterke hand me ondersteunde en verder weet 'k me
niks meer te herinneren. 't Was een akelig gevoel, dat weg-
zinken in 't niet en nu voel 'k me ook zoo vreeselijk moe,
Louis en zou zoo in slaap kunnen vallen.

Louis trok haar tot zich. Wat zag ze er zwak uit, zulke
kringen onder de oogen en hoe slap rustte haar hand in de
zijne. Toen kwam opeens de gedachte bij hem op, dat mag-
netiseeren haar misschien zou helpen. Had Leenders hem
niet voorspeld, dat hij binnen het jaar van zijn magnetische
kracht gebruik zou maken voor iemand, die hem heel lief
was? De scheidsmuur, waarvan hij had gesproken, was ge-
vallen, nu kwam de vervulling van zijn andere woorden.
Lag nu zijn plicht niet duidelijk voor hem?... Onwillekeurig
richtte hij in stilte het verzoek tot de hem omringende on-
zichtbaren om hem te helpen, omdat hij er zoo weinig van
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wist, hoe hij dit zou moeten doen.
Ivonne, schattekind, ga eens rustig rechtop in lien

stoel zitten, 'k zal je eens een poos achter elkaar iederen
dag magnetiseeren, misschien helpt 't je wel, je ziet er zoo
moe uit.

Vol vertrouwen deed Ivonne, wat hij haar vroeg. Zonder
te weten, waarom hij juist deed zooals hij deed, liet hij zijn
handen op eenigen of stand langs het lichaam van Ivonne
gaan en 't was hem, alsof hij een electrische stroom prikke-
lend door zijn armen voelde uitstroomen. Ivonne voelde het
ook en zij vond het heerlijk door hem geholpen te worden.
De resultaten, die Louis van zijn behandeling zag, waren
zoo bemoedigend, dat hij er met vol vertrouwen mee door-
ging. Later begon hij haar te vertellen, hoe hij met het spiri-
tisme in aanraking was gekomen en hoe hij door allerlei
overtuigende bewijzen de waarheid van die leer had leeren
aanvaarden. Ivonne kende het woord nauwelijks, maar toen
zij uit Louis' mond hoorde, hoe de mediums, of zooals hij ze
ook noemde, de sensitieven, dezelfde dingen ondervonden,
die zij zoo dikwijls had doorgemaakt, toen verlangde zij er
naar er nog mee van te hooren. Louis vroeg daarom aan
de Leendersen, of hij met zijn aanstaande vrouw eens samen
een seance mocht komen bijwonen. Er werd geen be-
zwaar gemaakt en op zekeren avond waren zij met het ge-
wone gezelschap om de séance-tafel gezeten. Zij zongen
eerst bij het orgel „Boven de Sterren", toen namen Louis en
de anderen hun plaatsen in en Ivonne bleef toekijken. Het
kruis begon al gauw heftig te bewegen en spelde vlug en
zeker den naam Hendrik Albertus Witman. Louis was ver-
baasd, want het waren de namen van zijn vader, van wien
hij nauwelijks een herinnering had. Hij begon vragen te
stellen.

Bent u werkelijk, papa ? Zeg me dan eens, wanneer
bent u geboren en waar ?
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Het kruis spelde :
Mijn zoon, ik werd 3 April 1850 te Tiel geboren en

stierf in 1893 in Utrecht op 30 November aan roodvonk.
Alles klopte, behalve de datum van overlijden, die 2 No-

vember was.
ja, wees het kruis aan, dan vergis 'k me, maar ik ben

dan ook door de hevige koortsen bewusteloos gestorven.
Dokter, zei de helderziende, zie achter u een beer

staan, kan dat uw vader zijn ? Hij is klein, draagt een brit,
heeft grijs haar en een rossige snor.

— Nee, dat kan niet, mevrouw, mijn vader was lang en
daar hij maar 43 jaar oud was, toen hij stierf, zal hij wel niet
grijs geweest zijn. Hij was donkerbiond en had groote,
grijze oogen.

Laten we verder gaan, zei Leenders, misschien krij-
gen we wel de oplossing.

Het kruis zwaaide enkele malen met kracht rond en
spelde toen :

Ik ben dokter Bierman, uw vader staat me toe te
spreken. Ik was reeds meer dan een eeuw geleden ook dok-
ter in Utrecht, of liever, zooals men toen zeide, chirurgijn.
1k wil graag wat zeggen, maar met dat kruis duurt het te
lang. De helderziende heeft me goed beschreven. Wacht
een oogenblik.

Het kruis bewoog zich niet meer en de aanzittenden zaten
in afwachting, wat er verder zou komen. Louis keek onwil-
lekeurig naar Ivonne om en zag, dat haar oogen dicht vielen
en dat zij achterover tegen den rug van den stoel leunde.
Hij maakte een beweging om naar haar toe te gaan, maar
op het zelfde oogenblik hief zij de hand op, alsof ze hem
wilde tegenhouden en zei toen langzaam en duidelijk :

Mijn onbekende vrienden, 'k ben dokter Bierman en
heb jets aan mijn collega Witman te zeggen...

Ivonne sloeg haar eene been over het andere en nam een
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nog al gemoedelijke houding aan, terwiji zij haar gezicht
naar Louis toekeerde.

Collega, 'k moet u er op attent maken, dat u over een
krachtig en ook geneeskrachtig magnetisme beschikt, waar-
door u veel op uw patienten kunt inwerken. Dat u dokter
blijft en niet alleen als magnetiser gaat werken, kan 'k
slechts toejuichen, u hebt uw kunde en uw ervaring op me-
disch gebied. Maar vooral in ernstige ziektegevallen en als
de lichamelijke dood er mee gemoeid is, kan de aanraking
en oplegging van uw hand en de blik van uw oogen een
groote magnetische inwerking op het physiek van uw pa-
tienten hebben, die hen over het gevaarlijke punt heen hel-
pen. Maar vermijd 't zooveel mogelijk uw kracht te verspil-
len aan patienten, die altijd wat voelen of uit angst bij ieder
pijntje naar den dokter loopen, hiervoor is uw tijd te kost-
baar. Verder wil 'k u nog zeggen, dat u uw lieve verloofde
nog een tijdlang moet blijven behandelen, ze is niet sterk en
heeft veel verdriet gehad, waardoor haar zenuwen zeer
hebben geleden. Maar vergeet dan niet, haar na de behan-
deling telkens flink te demagnetiseeren, want hierdoor ver-
wijdert u alle overtollig magnetisme en ook mogelijke zieke-
lijke emanaties of verkeerde invloeden om haar heen. Ze is.
zeer sensitief en zou door te veel magnetisme veel te gauw
onder invloed komen, waartegen zij op dit oogenblik nog
niet bestand is. Begrijpt u me, collega en wilt u mijn raad
ter harte nemen ?

Zeer zeker, dokter Bierman, 'k ben u heel dankbaar
voor uw raad. Maar zou u me dan niet eens kunnen zeggen,
hoe 'k haar moet demagnetiseeren ? Ik weet er wel wat van,
maar is het wel op de juiste manier ? Ik doe 't nog te veel
luk-raak.

'k Zal 't u wijzen door uw handen de manipulaties te
laten maken, die er voor noodig zijn. Let op.

Louis stond als aan een innerlijken drang gehoorzamend
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op en ging voor Ivonne staan. Met krachtige dwarsche
streken gingen zijn handen over het lichaam en hoofd van
Ivonne tot de bleekheid begon te verminderen. Toen blies
hij tot tweemaal toe krachtig tusschen haar oogen boven
den neuswortel en op hetzelfde oogenblik sloeg Ivonne haar
oogen op.

— Is er lets, Louis? Heb 'k je aan 't schrikken gemaakt?
— Nee, lieveling, je bent even in trance geweest, thuis

zal 'k je alles vertellen. Herinner jij je niks ?
— 'k Heb een flauw besef, dat 'k wat gezegd heb, maar

kan me niet meer herinneren wat.
— Freule, zei juffrouw Donker, achter u zag 'k zooeven

een vrouwelijke gedaante, geheel in 't wit, maar niet heel
duidelijk te onderscheiden. Ze boog zich over u heen en lei
een bos prachtige groote lathyrussen in uw schoot. Ze
liggen er nog, jammer, dat u ze niet zien kunt.

— 0 Louis, riep Ivonne blij, dat moet petite-maman
zijn ! Weet je nog, dat papa vertelde, dat dit haar lievelings-
bloemen waren ?

— Ja, dat weet 'k wel. Zou je papa niet bij haar zijn ?...
juffrouw Donker, zag u geen heer bij haar ?

— Nee, dokter, hij kan er wel zijn, maar 'k zie hem niet.
De oogen van Ivonne vulden zich met tranen.
— Lieve papa, fluisterde zij, bent u nu bij mama ? Wist

ik 't maar... Maar natuurlijk bent u bij haar, ze wachtte
immers allang op u ?

Een knap in den spiegel boven den schoorsteen scheen
antwoord te geven.

— Kom, zei Leenders, laten we 't kruis nog eens nemen,
misschien krijgen we nog wel lets van uw ouders te hooren,
f reule.

Maar er kwam niets. Wel meidde zich het kind van de
Leendersen en bracht een paar ongelukkigen, die om hulp
vroegen, maar daarna hielden de werkingen op en werd het
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kruis omgekeerd neergeworpen, ten teeken dat de seance
afgeloopen was.

Ivonne was diep onder den indruk van alles wat er was
gebeurd, evenals Louis, die geen oogenblik twijfelde aan de
waarheid van de aanwezigheid van den reeds zoo lang ge-
leden gestorven dokter. Houding en spraak waren zoo ge-
heel in tegenstelling met de gewone manier van optreden
van Ivonne, die nooit zoo onverschillig in haar stoel zat en
ook niet zoo deftig sprak.
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HOOFDSTUK XIII.

Huis, dat drie jaren gesloten was geweest, nadat het
huwelijk tusschen Ivonne en Louis was voltrokken, zag er
op een heerlijken zomerdag in Juli vroolijk uit met zijn wijd-
open vensters en de bloeiende perken voor en achter het
huffs. Op het breede terras onder de neergelaten marquise
zat Ivonne in een luchtige japon gekleed en een jong meisje
speelde met een aardig, lenig jongetje, wien de blonde haren
in den morgenwind om de blozende wangen waaiden. De
trouwe juffrouw Lindeman, die nog altijd lid van het gezin
uitmaakte, was bezig de ontbijttafel in orde to brengen.
Ivonne zag er goed uit en haar oogen straalden van geluk,
toen zij de voetstappen van Louis hoorde, die met een mooie
jachthond achter zich de treden van het bordes opsprong.

Morgen, vrouwke, langslaapstertje, morgen, mijn
jongske riep hij vroolijk.

— Papa ! juichte kleine Jan, toen hij door vaders sterke
handen omhoog werd getild.

Kom maar gauw zitten, man, je zult wel rammelen
van den honger. Jantje heeft zijn ontbijtje al binnen. Hier,
er zijn brieven voor je gekomen, ook antwoord uit Apeldoorn.

Heb je die gelezen ? Komen ze ?
Ja, einde van de week, lees maar.
Dat tref fen we, Ivonne, dat haar zuster meekomt. Die

is clair-voyante, dan kunnen we nog heel wat mooie dingen

Jacoba Calkoen, Levensopgang 8
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beleven. Zouden we dien goeden Leenders en zijn vrouw
niet een paar dagen bij ons inviteeren ? Hij mag heusch ook
wet eens een verzetje hebben en 's zomers heeft hij toch
niet zoo druk.

— Best, vraag hem dan of hij de volgende week een
week-end bij ons komt doorbrengen. 'k Zal hun de achter-
logeerkamer geven, die ziet op 't bosch uit.

— Doe zooals je wilt, vrouwke, 'k vind 't best. He, kind,
nu 'k weer hier ben, zou 'k zoo mijn praktijk in den Haag
er aan willen geven, maar 'k voel, dat 'k in den Haag meer
nut kan stichten. Maar we moeten ieder jaar hier minstens
vier weken naar toe. Ik behoef hier toch niet te luiwam-
messen, een beetje toezicht op 't landgoed kan ook geen
kwaad. Maar met mijn magnetisme behoef 'k hier niet aan
te komen...

Louis schaterde het opeens uit.
'k Was gisteren bij boer Broekhuis, die een heel zwak

dochtertje heeft, dat door magnetisme (link en gezond zou
kunnen worden en ik trachtte hem dit uit te leggen, maar
zoodra 'k mijn handen uitstak om hem te wijzen, wat
wilde doen, kwam zijn vrouw dood-angstig naar 't kind toe
en drong 't naar de deeldeur en Broekhuis zei op benauw-
den Loon : „Dokter, dokter, schêi uut, mot je me den duvet
in huus hoalen ?" 'k Heb me dus voorgenomen dien „duvet"
zoo lang ik hier ben, maar weg te stoppen !

Wat zou papa een plezier gehad hebben, als hij dit
had gehoord, zei Ivonne lachend, hij dreef toch altijd den
spot met dien angst van de boeren voor den duivel. Zeg,
wat is 't toch eigenlijk ellendig, dat we nooit iets van papa
merken en dat mama op al ons vragen nooit antwoord geeft.
'k Ben soms in onrust of hij wel gelukkig is, en dat ze me
dat niet willen zeggen. Hoop jij nu ook niet, dat we hier in
zijn eigen huis iets van hem zullen hooren? Bij al mijn geluk
is dat Bemis aan eenige manifestatie van mijn lieven vader
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me toch zoo smartelijk.
--- Nu, lieveling, 'k heb 't zelfde gedacht en er is nu wel

hoop, dat we tenminste jets zullen hooren. De kring is dan
tamelijk sterk met al die mediums. Maar kijk nu niet zoo
verdrietig, kind, iedereen zal wel zijn loutering moeten door-
maken. Maar je papa had zoo'n eerlijk karakter, hij kan niet
in een donkere sfeer zijn, daarvan ben 'k zeker. Denk je, dat
'k die angst al niet lang bij je hebt opgemerkt ? Wees toch
wijzer, je bent altijd zoo vol vertrouwen op de groote liefde
van God, geef dit dan ook over, mijn hart, alles zal eenmaal
blijken langs liefdepaden geleid te zijn.

Ivonne stond op en sloeg haar arm om de schouders van
haar man.

— Je hebt gelijk, Louis, 'k ben soms nog zoo'n tobster,
ik wilde, dat ik jouw sterke geest en overtuiging bezat.

De jaren, die nh zijn huwelijk waren voorbijgegaan, had-
den een groote verandering in Louis teweeggebracht. Het
zaad, dat Leenders in zijn groot vertrouwen op de zekerheid
en de kracht van de Alliefde had gezaaid, was bij hem in
een voorbereiden akker gevallen en had vrucht gedragen.
Geen dreigende dogma's van voorbeschikking en van on-
feilbaarheid van alles wat in den bijbel staat hadden het
nieuwe licht, dat in zijn ziel was gevallen, tegengehouden;
integendeel, zoodra hij overtuigd was van de betrouwbaar-
heid der manifestaties in den kleinen kring van Leenders,
was hij begonnen de woorden van de verschillende zich
manifesteerende geesten te overdenken. Hij was te verstan-
dig om alles, wat door een medium kwam, zonder onder-
zoek aan te nemen. Zijn helder oordeel deed hem al gauw
inzien, dat het in de geestenwereld precies zoo toegaat als
op aarde, n.l. dat iedereen zijn denkbeelden zocht te ver-
tolken. En hij had geschift, verworpen en aangenomen, tot-
dat hij zich een eigen overtuiging had opgebouwd op den
grondslag van de leer der stoffelijke en geestelijke evolutie.
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Zooals de aarde is ontstaan uit de werking van verschil-
lende krachten, waarvan de grootste geleerde nog niet den
oorsprong heeft kunnen vinden, evenzoo stelde hij zich ook
voor de evolutie van den mensch, ook van den reeds hooger
ontwikkelden mensch, die uit zijn menschelijk egoisme door
leed en strijd zich moet laten opheffen tot een leven van
zelfvergetelheid en hooger inzicht, dat ons steeds nader
brengt tot dat hoogste Ideaal, dat wij God noemen. En om
hiertoe te geraken was het aardsche leven slechts de eerste
sport van den hoogen ladder, die tot dien toestand moest
voeren.

Hij stond nog dikwijls voor vragen en verwikkelingen,
waarmee hij geen raad wist, maar dat benauwde hem niet,
integendeel, deze levensbeschouwing gaf hem de overtui-
ging, dat alles goed moest zijn, zooals het was en dat zelfs
verdriet en ziekte en kwaad in dit groote plan waren opge-
nomen, omdat de mensch alleen door het kampen met moei-
lijkheden tot hooger inzicht moet komen.

Ivonne was het in alles met hem eens en in zijn oog was
Naar leven nog veel meer de uiting geworden van haar
innerlijken groei dan het zijne. Zij was zoo wars van alles
wat naar egoisme zweemde, haar zacht en vriendelijk ka-
rakter vond het zelfs niet eens moeilijk eigen gemak en ge-
not voor anderen op te offeren.

Hun huwelijk was tot nu toe van schokkende gebeurte-
nissen vrij gebleven. De gezondheid van Ivonne was veel
beter dan vroeger en al was zij niet sterk, zij kon zich voor
te groote vermoeienis ontzien. Toen. hun Jantje geboren was,
werd hun geluk nog grooter, het gezonde, flinke kereltje was
het zonnetje van hun huis. Nu verwachtte Ivonne binnen
enkele maanden haar tweede baby en omdat zij zich wat
zwak voelde, hadden zij besloten de zomermaanden op 't
Huis door te brengen, dat sinds hun huwelijk gesloten was
gebleven. Het huis was eerst wat gerestaureerd en er was
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een groote serre met hordes aangebouwd, waar zij bijna den
geheelen dag doorbrachten. De houtvester had nieuwe paden
in 't wat wild dooreen gegroeide bosch moeten laten aan-
leggen en er was een speelplaats met zandbak en zonnebad
voor Jantje gemaakt en om het huis heen was de vroeger
zoo eenvoudige aanleg geheel veranderd, zoodat het nu in
het midden van den zomer een bloemenweelde was, waar-
heen men ook zag.

Het was nu Zaterdagavond. 's Middags was dokter de
Haan met vrouw en schoonzuster gearriveerd. Hun vier
kinderen hadden zij onder de zorg van grootmama achter-
gelaten. De zon was al achter het beukenbosch weggedoken
en de vallende schemer gaf aan alles een waas van rust en
vrede, zoodat het luidruchtig, vroolijk gesprek langzamer-
hand insliep.

Mevrouw, zei Anna de Mooij, de zuster van mevrouw
de Haan, toen we van middag kwamen, heb 'k wat moois
gezien. Toen de auto de groote laan doorreed, zag 'k op de
hooge stoep voor de deur een lange heer staan, kaarsrecht,
met de eene hand in zijn zak, die ons daar scheen op te
wachten. 'k Zag hem zoo duidelijk, dat 'k kon zien, dat hij
grijs haar en donkere oogen had. 'k Dacht dan ook niet
anders of ik zag een levend mensch voor me, maar toen de
auto stopte en we uitstapten, was hij plotseling verdwenen
en begreep ik, dat 'k een geestgestalte had gezien. Kunt u
begrijpen wien 'k heb gezien ?

Ivonne werd een beetje bleek en zocht den blik van haar
man.

Dat moet papa geweest zijn, denk je niet, Louis ?
Natuurlijk, kind. Ben je nu niet gerust, dat hij dikwijls

bij je is ?
Ja, 't is heerlijk dit nu te weten, maar, juffrouw de

Mooij, stond hij daar alleen ? Bedenk u eens goed, stond er
niet een dame bij hem, die wat op me leek ? Hij zei altijd, dat
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't evenbeeld van mama was.
— Nee, mevrouw, 'k zag niemand dan hem, maar daarom

kan uw mama er wel gestaan hebben.
— Wel, mijn wijze schoonzuster, hoe bedoel je dat ?, zei

de Haan, als je meneer Lebron daar zag staan, moest je dan
zijn vrouw ook niet gezien hebben, als ze bij hem was ?

— Maar Dolf, wat ben jij een domme spiritist. zei Anna
lachend. Weet je dan niet, dat wij helderzienden altijd erg
begrensd zijn in ons zien? Twee helderzienden zullen op 't
zelfde oogenblik zelfs heel verschillende dingen zien, of de
een beschrijft gestalte na gestalte en de ander kan niks on-
derscheiden. 'k Weet niet, wat daarvan de oorzaak is, maar
ik-zelf kan soms êên gestalte heel duidelijk zien en op een
ander oogenblik glijden allerlei gestalten als schimmen aan
me voorbij.

ja, zei Louis, dat is een gewoon verschijnsel. Maar 'k
heb opgelet, dat veel spiritisten de geestenwereld veel te
aardsch en te stoffelijk opnemen. Zij denken, dat alle hel-
derzienden evenveel kunnen zien en vergeten ten eerste,
dat het eene medium veel meer ontwikkeld is dan het andere
en ten tweede, dat de eene geest op een veel hooger trap
van ontwikkeling staat dan de andere en daardoor minder
duidelijk is waar te nemen. Mama is al heel wat jaren ge-
leden heengegaan, mijn vrouw is nu 28 jaar en haar moeder
is bij haar geboorte gestorven, terwiji mijn schoonvader
eerst voor ongeveer vijf jaren is overgegaan. Nu kan 'k me
best voorstellen, dat hierin de voornaamste reden is gelegen
van 't verschillend zien van de helderzienden en zooals ik
zooeven al zei is de graad van ontwikkeling van het zien
met het geestelijk oog ook een groote factor. De zomer is
wel niet de juiste tijd tot het houden van seances, maar a.s.
Vrijdag komt een Haagsch medium met zijn vrouw bij ons
logeeren, dan zullen we toch eens zien, of we de een of
andere manifestatie kunnen krijgen. We seanceerden vroe-
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ger dikwijls met hen, maar toen onze jongen moest geboren
worden, zijn we er mee opgehouden. Er werd zoo dikwijls
op mijn vrouw beslag gelegd, wat Naar soms erg vermoeide
en ze was toen toch al niet sterk. Nu durf je 't wel weer te
wagen, he vrouwke ?

Ja, dat zal me geen kwaad doen. Maar heb 'k mijn
mediumschap nog wel, 'k ben zeker in geen anderhalf jaar
meer in trance geweest. Wat heb 'k er papa dikwijls een
schrik mee op 't Iijf gejaagd.

En mij, zei Louis lachend. Maar 'k geloof, dat het
mediumschap van jou je aangeboren is en niet kunstmatig
opgewekt, dan gaat het niet verloren.

Wat bedoel je met kunstmatig opgewekt medium-
schap, Witman ?, vroeg de Haan.

— Nu, bijvoorbeeld wat vooral in vroegere tijden zoo-
veel in kloosters voorkwam. Wie kregen daar visioenen en
zagen verschijningen ? Dat waren toch juist die menschen,
die door vasten en boetedoeningen uitgeput waren, die alle
gedachten aan het aardsche trachtten te verdrijven en soms
in een met opzet opgewekte extase zich aan het onzienlijke
trachtten vast te klemmen. Denk bijvoorbeeld eens aan wat
men van Franciscus van Assisi vertelt. Na een leven van
genot kwam hij er toe een leven van verzaking te leiden.
In plaats van in een weelderig bed sliep hij op de steenen;
in plaats van de fijne spijzen in het huis van zijn vader voedde
hij zich met wat hij aan de deuren bijeenzamelde en in plaats
van het zoeken van openbare en geheime vermaken was het
gebed in zijn eenzame kluis of aan de voeten van het kruis-
beeld in het stille kerkje zijn eenige verkwikking. Bij iedere
in zijn eigen oog begane zonde of hoogmoedige gedachte
geeselde hij zijn arm en uitgeput lichaam, zoodat het bloed
hem over zijn gewonden rug liep. Christus was zijn Ideaal
en zijn Toevlucht volgens zijn levensbeschrijvers, nietwaar?
Was 't dan niet te verwachten, dat hij visioenen kreeg,
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waarin hij meende, dat Christus hem verscheen ? Hij is niet
de eerste en evenmin de laatste geweest, die in uitgeputten
toestand allerlei dingen zag.

- Daar kan 'k uit mijn eigen leven een voorbeeld van
geven, zei Anna. Toen papa enkele jaren geleden zoo ziek
was, heb ik hem verpleegd. Ma was overdag veel bij hem,
maar kon hem niet beuren, zoodat 'k eigenlijk dag en nacht
op de been was. 'k Was op 't laatst zoo uitgeput, dat 'k geen
besef meer had, hoe lang 'k bij pa zat. Nu hing er boven de
deur een geschilderde familiegroep van ongeveer acht per-
sonen. Als 'k op mijn lage stoeltje bij pa's bed zat, zag 'k
altijd dat schilderij, maar toen mijn krachten uitgeput raak-
ten, durfde ik er niet meer naar te zien, want dan begonnen
al die hoofden tegen me te knikken. Ja, u lacht er om, maar
't was heusch niet om te lachen, 'k dacht soms, dat 'k gek
zou wonden. 'k Probeerde er niet naar te kijken, maar 'k kon

niet laten, 't was vreeselijk al die schuddebollende geschil-
derde hoofden.

- ja, dat kan 'k me begrijpen. En nu geloof ik, dat door
al die verschillende oorzaken het in de meeste menschen
sluimerende mediumschap tot openbaring kan komen, waar-
door ook Franciscus niet alleen visioenen kreeg, maar ook
geestverschijningen zag, die hij volgens den geest van zijn
tijd voor de verschijningen van heiligen hield.

— Maar Witman, hoe verklaar je dan dat verhaal, als
zou Jezus hem verschenen zijn en hem als gunstbewijs de
wonden in handen en voeten en in de zijde zou gegeven
hebben, die telkens weer begonnen te bloeden, het feit,
waaraan Franciscus dan ook voornamelijk zijn heiligver-
klaring zou te danken hebben ?

- Dit is geen op zichzelf staand geval, ook anderen heb-
ben dit zelfde verschijnsel gehad, al was 't misschien niet
in die mate. En hoe dikwijls hebben nonnen de zelfde smar-
ten, die haar Jezus gevoeld had, ook moeten lijden. Nog in
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onzen tijd zijn er een paar voorbeelden geweest, die jullie
wet in de couranten zult gelezen hebben, bij voorbeeld van
dat eenvoudige meisje, dat ook de stigmati van Jezus'
kruisdood had ontvangen. De doktoren en professoren ge-
looven niet erg aan de oprechtheid van die arme wezens,
die zooveel lijden, maar i k geloof, dat 't een verschijnsel
is, dat heel goed to verklaren is als de uitwerking van zeer
overspannen en tot extase opgevoerde zenuwen op het li-
chaam. 'k Heb onder mijn patienten ook een eigenaardig
geval gehad.

Een dame, die 'k heel goed ken, een heel normaal den-
kend en levend iemand, was bij vrienden in huis, waarvan
de vrouw aan inwendigen kanker leed en die ze met toe-
wijding tot 't einde toe heeft verpleegd. Toen was ze na-
tuurlijk oververmoeid en overspannen en ik kreeg een tele-
foontje, of 'k eens bij haar wilde komen. 'k Vond haar in
bed, krimpend van pijn en met onnatuurlijk geelachtig ge-
kleurd gezicht. Ze vertelde me, dat ze niet altijd pijn had,
ze deed bij tijden haar gewone werk, maar dan werd ze
door die pijnen overvallen en was doodziek. Ik onderzocht
haar nauwkeurig, maar kon niets bepaalds vinden, alleen
kon ze de minste aanraking niet velen vanaf het middenrif
af. Mijn diagnose voldeed me zelf niet en mijn medicijnen
hadden geen uitwerking. Toen bracht de echtgenoot van
de gestorvene me op 't idee, dat 't misschien niets dan ze-
nuwen waren. Hij gaf deze verklaring onze vriendin heeft
mijn vrouw met groote toewijding verpleegd, al haar aan-
dacht was natuurlijk op de kwaal van mijn vrouw geves-
tigd. Nu klaagt ze over die pijnen op de zelfde plaats, waar
mijn vrouw door kanker was aangetast. Zou 't nu niet
mogelijk zijn, dat het niets dan zenuwkrampen zijn ? Ze
heeft zich zoo opgeofferd, haar zenuwgestel heeft er na-
tuurlijk door geleden. Ik moet zeggen, zei Louis lachend,
dat 'k me een groote domoor voelde tegenover dien man,
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die zonder studie den toestand beter begreep dan ik met
mijn doktersbui. 'k Was eerlijk genoeg mijn flater te be-
kennen, gaf haar zenuwstillende middelen en schreef haar
rust voor en in korten tijd was ze weer de flinke vrouw van
altijd.

Ja Witman, wij doktoren staan voor zulke gevallen,
waarvan we met al onze wetenschap geen verklaring kun-
nen geven, dat is mij ook meer dan eens overkomen en waar
ook de gewone werking van overspannen zenuwen of over
vermoeid lichaam niet alles verklaart. 'k Ben geen spiritist,
die alles op inwerking van geesten schuift, maar er zijn toch
gevallen. waarvoor geen andere verklaring te vinden is.

Bijvoorbeeld ? vroeg Louis.
'k Werd eens bij een heer geroepen, die eigenlijk

nooit ziek was en die me dan ook niet in bed, maar in zijn
werkkamer ontving. Hij zag bleek en was uiterst nerveus.
Hij zei, dat hij niet eigenlijk ziek was, maar dat hij aan sla-
peloosheid leed, zonder dat hij er een oorzaak voor kon
aangeven. Ik onderzocht hem en kon werkelijk niets anders
ontdekken dan een overgroote geirriteerdheid. Om nu maar
niet te langdradig te worden, zal 'k dan alleen maar ver-
tellen, wat hij me eindelijk met horten en stooten toever-
trouwde. 't Was, dit moet ik nog zeggen, nog tijdens den
wereldoorlog.

— Op een avond, vertelde hij, zat 'k te schrijven, toen
plotseling zoo'n hevige pijn in mijn hart voelde, alsof 't

door een sabel of kogel werd doorboord. 'k Viet achterover
in mijn stoel, voelde mijn hart krimpen van de vreeselijkste
pijnen en werd toen door groote benauwdheid overvallen.
Kracht om om hulp te roepen had ik niet, ik worstelde let-
terlijk naar adem, maar de marteling, die me overviel, kan 'k
u niet beschrijven. Ik kreeg toen gevoel, of 'k bloed in mijn
mond kreeg, ik wilde lets grijpen om of te vegen, maar kon
geen lid verroeren. Alles werd donker om me heen, mijn
tong voelde ik in mijn mond verdrogen en toen schreeuwde
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ik tot mijn eigen ontzetting : C'est le fin. Ah, mon Dieu, je
ne reverrai jamais ma patrie ! *) Toen was 't me of 'k in
een of grond stortte en was me van niets meer bewust.

LI hebt gedroomd, zei ik. Nee dokter, want toen 'k tot
bewustzijn kwam — en 'k zag de zweetpareltjes op zijn
voorhoofd komen kwam 't me voor, als lag 'k op een veld
met oorlogsrumoer en verschrikking en of er wagens en
menschen over me heen gingen; en toen begonnen weer
die pijnen in mijn hart en 'k voelde me gekneusd en ver-
trapt. Toen hoorde ik een stem, die me riep en 'k stond met
de grootste moeite op, tenminste ik verbeeldde 't me, maar
'k lag van mijn stoel gegleden op den grond. En nu zult u
weer zeggen : u hebt gedroomd, maar ik zeg, nee, ik heb lets
beleefd, wat 'k niet verklaren kan, maar dat een vage her-
innering in me heeft achtergelaten, alsof ik op eens midden
uit mijn werk op een oorlogsterrein in Belgie geweest ben.

Had 'k toen niets van 't spiritisme geweten, dan zou 'k
aan dit verhaal geen waarde gehecht hebben, maar nu gaf
't me te denken. In verschillende tijdschriften, vooral bui-
tenlandsche, had 'k van dergelijke gevallen van bezetenheid
gelezen. Ik noem dit bezetenheid, want die vreemde toe-
standen kan men alleen verklaren door aan te nemen, dat
de geesten der gesneuvelden zich van mediamieke personen
meester maakten en hen alle sensation van het sterven
deden doormaken. Ik wachtte me natuurlijk wel het woord
bezetenheid te gebruiken, maar heb rustig met den man ge-
sproken en hem zoo eenvoudig mogelijk verteld, hoe 'k me
die geschiedenis verklaarde. Toen ging de angst, die hem
telkens had bekropen, voorbij en hij was gauw weer hersteld.

Ja, 't spiritisme neemt overal enorm toe, dat is zeker.
Men behoeft zich nu tenminste niet meer te geneeren om te
erkennen, dat men aan het bestaan van een geestenwereld
gelooft uit vrees dat men voor een dwaas zal uitgekreten
worden.

*) Dit is 't einde. 0 mijn God, ik zal mijn vaderland nooit weerzien !
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HOOFDSTUK XIV.

De Witmans zaten met hun gasten in de kleine zaal bij-
een. De serre-deuren stonden wijd. open en een heerlijk
koele avondwind gaf na een warmen dag een groote ver-
ademing. De Leendersen waren den vorigen dag gekomen.
De thee dampte in de fijne kopjes en de avond goot een
gouden schijnsel uit over de menschen in de serre. Er was
langzamerhand een stilte tusschen hen gevallen, die slechts
nu en dan door een oppervlakkige opmerking werd onder-
broken. Leenders stond opeens op en zei op vreemden toon

'k Weet niet, hoe 'k 't moet uitdrukken, maar 't is me
of iemand me aan 't verstand wil brengen, dat hier intelli-
genties aanwezig zijn, die iets zeggen willen, en als tijd
wordt me 9 uur genoemd. Er is iemand hier, die dan iets
wil zeggen. Ik hoor niet bepaald spreken, maar 't is, of 't
op mijn hersenen wordt ingedrukt. Zou 't kunnen zijn, dat
u van plan was vanavond. te seanceeren, dokter Witman ?

— We hadden er wel over gesproken, meneer Leenders,
maar mijn vrouw en ik waren bang, dat 't te warm zou zijn.
Maar als u denkt, dat 't gaan zal...

Tat mij aangaat is er geen bezwaar.
— Nu, dan zullen we doen, wat u meent, dat onze vrien-

den in de geestenwereld wenschen.
Om negen uur namen Leenders, Annie de Mooij,

mevrouw Leenders en Louis aan het kleine tafeltje plaats,
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waarop het alphabeth lag. Nauwelijks hadden zij het kruis
opgenomen, of er kwam al beweging in en werd het woord
„papa- gespeld. Ivonne werd bleek van ontroering.

— Bent u 't, lieve papa ?
Maar Leenders onderbrak haar.
— Zoo moet u niet beginnen, mevrouw, als ik 't zeggen

mag. We moeten eerst naar naam en identiteitsbewijzen
vragen, want iedereen kan wel zeggen, dat hij uw papa is.

— Och ja, natuurlijk, maar omdat papa door juffrouw
de Mooij gezien was, meende ik, dat hij 't wel zijn zou. Wilt
u dan maar vragen ?

Leenders deed de gebruikelijke vragen naar naam, woon-
plaats en verdere bizonderheden en vroeg ten slotte, of de
intelligentie niet een identiteitsbewijs kon geven, dat aan de
andere aanzittenden niet bekend was. Toen spelde het kruis:
„Is mam'selle weer naar Nantes teruggegaan ?"

— 0, riep Ivonne verrukt uit, nu weet 'k zeker, dat u 't
bent, papa, want wie zou kunnen weten, dat mam'selle uit
Nantes kwam ! Ja, lieve, goeie papa, ze is weer naar Nantes
teruggegaan, toen Louis en ik trouwden en zoo nu en dan
hoor ik nog wel eens jets van haar. Maar nu, lieve papa, nu
moet u me eens vertellen, u bent zeker heel gelukkig en bij
petite-maman in dat mooie huis, dat ze me eens heeft laten
zien ?

— Ja, mijn lief kind, we zijn weer bij elkaar en ons geluk
is volmaakt. We zouden jou wel graag bij ons willen heb-
ben, maar dat mogen we niet wenschen, jouw plaats is nog
bij Louis en je jongens.

— Jongens ?... 'k Heb er maar eentje, hoor. Nu geloof
ik, dat u toch niet dikwijls bij ons bent.

— Nu een, later twee jongens, tikte het kruis af.
Louis keerde zich tot Ivonne.
— Als dat eens waar was, vrouwke, dat we weer een

jongen kregen... dan wisten we meteen, dat alles goed zou
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afloopen.
Ivonne legde een oogenblik een arm om zijn hals.
— Man, ik ben niet bang,..1 heb altijd gevoel gehad,

dat alles goed zou gaan.
Weer begon het kruis te bewegen en spelde :
— Papa en petite-maman zegenen jou en Louis en je

kinderen, hartekind.
Toen kwam er geen beweging meer in het kruis, ondanks

nog verder gestelde vragen. Maar Annie de Mooij zag heel
duidelijk nog een oogenblik de zelfde slanke heer staan, die
ze op het bordes had waargenomen. Zijn vrouw zag zij niet.
Maar toen begon het kruis weer te bewegen en spelde
„van Son''. Op de vraag van Leenders om nadere bizon-
derheden, kregen zij het volgende :

Ik leefde in de 16de eeuw. *)
Verwonderd keken alien elkaar aan, zij konden haast

niet aan de waarheid van deze woorden gelooven. Zou
iemand na zooveel eeuwen nog tot de aarde terugkeeren,
om zich aan een seance-tafel te manifesteeren ? Leenders
zei een beetje kortaf :

Goede geest, we zijn ernstige menschen en vragen u
dus de waarheid te zeggen. Wie bent u ?

Mijn kinderen, werd er gespeld, ik ben de bisschop
van 's Hertogenbosch. Vôôr heden was ik nooit meer op
aarde.

— We zullen dit voorloopig aannemen, zei Leenders,
maar wees dan zoo goed ons te zeggen, waarom u nu weer
op aarde teruggekomen bent. Bent u soms ongelukkig ?

Neen, mijn zoon. Luister wat ik te zeggen heb. Ge-
boren in 1506 werd ik in 1562 bisschop van den Bosch en

°) Dit feit heb ik zelf ondervonden en heb het in den Bosch laten onderzoeken,
waar bleek, dat op de nieuwe Stationsbrug het beeld staat van een bisschop Sonius,
met een zon op zijn borst. De feiten zijn als waarheid erkend, zooals ze in dit
hoofdstuk beschreven zijn.	 De Schrijfster.
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stierf in 1576 in Antwerpen. Na een tijd van loutering is
mijn ziel tot vreugde gekomen. Nu wil ik een boodschap tot
de menschen brengen, dit trok me terug naar de aarde. Zeg
aan alle menschen : Begraaf alle haat tegenover andersden-
kenden in het geloof. Ik leefde in een tijd van verschrikking
en godsdiensthaat. Ik heb de vlammen van de brandstapels
niet in 's Bosch, maar in Antwerpen hoog zien laaien en
heb menige vervloeking en menige jammerklacht aange-
hoord, maar ik heb ook een ketter te midden der vlammen
zien staan met ten hemel geslagen blik en zonder een klacht.
Kinderen, laat u gezeggen van iemand, die nooit vrijwillig
heeft vervolgd: Begraaf, begraaf diep alle haat tegen anders-
denkenden, ook zij zijn kinderen van Hem, Dien gij uw God
noemt, en deze God is een God van liefde. De genade des
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes zij met u,
Amen.

Het kruis werd omgekeerd en op het bore gelegd ten
teeken, dat de manifesteerende geest niets meer wenschte
te zeggen. Er heerschte een oogenblik stilte, toen zei
Leenders :

'k Heb het gevoel, dat dit een ware manifestatie is,
hoe ongelooflijk die ook schijnt.

Ja, zei Louis, ik ook. Alles was zoo eenvoudig en
kwam zoo zonder eenige stoornis door. Maar hoe komt nu
een bisschop uit de 16de eeuw bij ans... dat zou 'k wel eens
willen weten. Jammer, dat hij weg is.

't Zal misschien onder hoogere leiding gebeurd zijn.
zei Leenders, maar al was 't wat wij noemen een toevallige
omstandigheid, wat komt dat er op aan. Zijn boodschap
heeft hij achtergelaten, n.l. dat wij zooveel mogelijk tegen-
over andersdenkenden liefde moeten betrachten en het is
in den tegenwoordigen tijd heusch wel eens noodig, dat we
daaraan herinnerd worden.

Ik kan me nooit begrijpen, zei Ivonne, waarom men
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het elkaar zoo moeilijk maakt, omdat de een door geboorte
tot een andere kerk behoort dan de andere. Als we toch
maar eerlijk in ons geloof zijn, dan komt dat er toch niet op
aan, zou 'k zeggen.

— Ja vrouwke, en Louis sloeg den arm om haar heen,
zoo neem jij 't op, omdat je een liefdevol hart hebt, maar de
meeste menschen denken anders. Maar bisschop van Son
heeft in al die eeuwen meer gezien en geleerd dan wij in ons
korte leven en heeft gezien, dat wij toch alien kinderen van
êën God zijn en we dus niet in haat en nijd mogen leven.
We moesten dus maar aan elkaar beloven, wij alien, die
hier bij elkaar zijn, om alle geloofshaat te begraven en alles
in het werk te stellen, om ook anderen hiertoe te bewegen.

— Top !... riep de Haan enthousiast uit, ik doe mee !
Wat kunnen we er bovendien aan doen, tot welke kerk
onze ouders behoorden. 'k Heb dat geschetter op anders-
geloovenden altijd min gevonden.

— Maar lieve menschen, riep mevrouw de Haan, kijk
eens op de klok... we moeten naar bed en onze vrienden
Leenders moeten morgen al weer vroeg op, evenals wij, als
we tenminste die groote autotocht willen maken.

Toen Louis en Ivonne alleen waren, zei Ivonne :
— Kunnen we niet eens onderzoeken of er in de 16de

eeuw een bisschop van Son geleefd heeft? 't Is zoo'n opmer-
kelijke manifestatie, dat ik 't de moeite wel waard zou vinden.

— Ik ook, maar ik ken niemand in den Bosch.
— Ik wel, een van de dochters van den postdirecteur is

met een Bosschenaar getrouwd, misschien kan die 't wel te
weten komen. 'k Ga morgen naar hem toe, misschien ga je
mee ?

— Natuurlijk. 't Kan haast niet anders of het moet een
ware manifestatie zijn, want die boodschap van verdraag-
zaamheid kwam tot ons als een stem uit hooger sferen. De
tijden, die we nu beleven, zijn zoo vol haat, zoowel in het
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groote als in het kleine.
— Wij doen er toch niet aan mee, man.
— Nee, dat doen we niet, maar de opwekking om ande-

ren tot verdraagzaamheid aan te sporen, heb ik tenminste
hard noodig; ik zwijg te veel in een zeker gevoel van bang-
heid, dat men om me lachen zal, als 'k als vredesapostel op-
treed, en dien schroom moet 'k overwinnen. We hebben
al zoo dikwijls de manifestaties van menschen gekregen,
die haat of tweedracht hadden gezaaid en nu van hun el-
lende in het volgend leven kwamen getuigen. Als de men-
schen maar wisten !... Maar zij weten niet en ieder op zich
zelf denkt, dat hij 't ware heeft. Maar van dat idee zijn jij
en ik natuurlijk allang teruggekomen — alleen h o e de
mensch gelooft heeft waarde, niet w a t hij gelooft.

— ja, dat is zoo. Maar, Louis, ik zal je graag helpen om
zooveel mogelijk tot verdraagzaamheid aan te zetten, mijn
lieve vredesapostel !. .. Maar nu wordt 't voor ons ook meer
dan tijd om te gaan slapen, ons vredeswerk moet dus maar
tot morgen wachten !

Ivonne stak haar arm lachend door dien van haar man
en troonde hem de kamer uit.

Fin..?	 0.11.1•11111,	 "mama,	 ...../	 .....1	 imam.,	 emilmst	 400ii•I	 dimmis,	 ommus1	 pow's.,	 ...Ewe

Op hun onderzoek, of er in de 16de eeuw een bisschop
van Son in den Bosch was geweest, kregen zij de volgende
inlichting :

Van Son, geb. 1506. In 1559 bisschop te 's Bosch. 1562
intrede in de stad. 1570 bisschop van Antwerpen. 29 Juni
1576 gestorven in Antwerpen.

Het ongelooflijke bleek hieruit een waar felt te zijn.

jacoba Calkoen, Levensopgang 9
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HOOFDSTUK XV.

Door de Laan van Meerdervoort raasden de auto's en
trokken lange optochten van fietsers voorbij. 't Was vinnig
koud. Ivonne zat bij het licht van de groote schemerlamp bij
den haard en hield een lief, rozig kindje op haar schoot. De
voorspelling, dat zij een zoontje zou hebben, was uitgeko-
men, alles was zoo goed gegaan als zij maar wenschen kon
en ook haar krachten waren al gauw teruggekomen. De
kleine Jan stond met een speelgoed-auto onder zijn armpje
met belangstelling naar dat grappige trappelende, schreeu-
wende kleine menschje op mammie's schoot te kijken. Hij
had allerlei kunstjes voor den kleinen schreeuwer gemaakt
en kon maar niet begrijpen, waarom Theo maar aldoor
bleef schreeuwen. Maar mammie wist wel, zij trok zich
van al dat lawaai niets aan, als 't kleine mondje maar
aan haar Borst lag, zou de vrede wel gauw geteekend zijn.

Zoo vond Louis het drietal bij een, toen hij even later thuis
kwam. Hij kuste Ivonne en de kleine heel zacht en hief den
spartelenden Jan heel hoog in de lucht, die niet rustte voor
hij op pappie's schouder mocht zitten.

Wat ben je vroeg thuis, man, 't is nog geen vijf uur.
ja kind, maar na tafel moet 'k onmiddellijk weer weg.

'k Heb een beroerd geval. 't Is eigenlijk geen eigen patient,
maar van der Veen heeft mijn hulp ingeroepen bij een van
zijn patienten. Volgens mijn idee is de vrouw niet meer te
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redden, en wat 't zoo treurig maakt is, dat de man zelf niet
sterk is en met vier kinderen achterbligt. 'k Zou dus wel
graag zoo gauw mogelijk eten.

— Bel maar even, man, 't zal wel gauw klaar zijn. Zeg,
op 't buffet ligt een kaart van Annie de Mooij, ze komt de
volgende week, lees maar.

— Zoo, dat 's gezellig. We moeten haar maar een poosje
houden en als jij je nog niet sterk genoeg voelt, zal ik haar
,wel eens hier en daar naar toe nemen, ze moet maar eens
flink van den Haag genieten.

Na het eten maakte Louis zich klaar om weer uit te gaan,
maar de telefoon rinkelde zoo hardnekkig, dat hij zijn hoed
weer neerlegde en naar den hoorn greep. Ivonne hoorde
hem druk redeneeren, maar kon niet hooren, waarover het
ging. Ze keek hem dan ook nieuwsgierig aan, toen hij ein-
delijk in groote haast binnenkwam.

— Ivonne, je moet me helpen, als 't eenigszins gaat. Daar
was iemand aan de telefoon, van wien ik den naam maar
niet te pakken kan krijgen. Ik denk, dat hij dien niet heeft
willen zeggen, want de stem was anders duidelijk genoeg.
Hij riep mijn hulp in voor een gezin, dat zoover hij wist
buiten hun schuld in grooten nood was geraakt. Hij be-
weerde, dat hij zelf niet kon helpen, hij had de middelen er
niet toe, maar hij had geen rust meer sinds hij hun armoede
kende, terwiji hij er niets aan kon doen. Bovendien wist hij
dat ik ze kende, maar ze zouden liever hun tong afbiiten,
dan er met me over te spreken, hoewel het water tot aan
de lippen was gekomen. Ik ken die menschen werkelijk,
jaren geleden ben ik wel eens bij hem geweest, toen hij ziek
was. 't Is Prank, de kunstschilder, hij woont in de Fran-
kenslag, maar 'k weet niet eens meer, hoe hij of zijn vrouw
er uitziet. Nu heb 'k me laten verleiden te zeggen, dat ik er
dadelijk zou heengaan, maar 't is me onmogelijk, 'k weet
absoluut niet, hoe lang dat consult en mogelijke operatie op
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zal houden. Zou jij nu niet eens kunnen gaan zoo gauw je
met de kinderen klaar bent? Als 't werkelijk waar is, dat het
water bij die menschen tot aan de lippen is gekomen, dan
moeten we trachten hen te helpen.

Natuurlijk wil 'k 't doen, 'k voel ook, dat we als
mensch en als spiritist verplicht zijn te helpen, als we kun-
nen. Maar hoe moet 'k dat aanpakken, ik kan toch niet
„mir nichts, dir nichts" aanbellen en zeggen : ,,Meneer en
mevrouw, 'k hoor dat u in nood zit en nu kom 'k wat geld
brengen ?"

— De hemel beware me, natuurliik niet, 'k weet haven-
dien niet eens zeker of 't waar is. 't Kan wel een grap ge-
weest zijn van iemand, die me voor den gek wou houden.
Maar toch moeten we dat riskeeren, ons spiritisme heeft
ons de leer der liefde doen aanvaarden, we moeten er dus
ook naar leven. Weet je wat je belt gewoon aan en
vraagt hem het portret van Jantje te schilderen, en dan moet
je zien te weten te komen, waar de schoen wringt.

Ja, dat is een goede inval. 'k Zal gaan, zoo gauw ik
klaar ben.

Een snijdende wind woei Ivonne tegen, toen zij uit de
tram stapte en de Frankenslag inliep. Bij een der bescheiden
bovenhuizen aan het einde van de straat stand zij stil en
belde. Een kleine jongen trok de deur open en zei, dat pappie
thuis was. Toen rende hij weg en liet Ivonne in het vrijwel
donkere portaaltje staan, maar het volgende oogenblik werd
een licht aangedraaid en stand er een kleine, bleeke man
boven aan de trap. Ivonne liep de trap op.

— Kan 'k meneer Prank spreken ?
Ik ben 't zelf, mevrouw, kom boven.

Hij liet haar in de voorkamer.
't Is hier koud, maar binnen is 't zoo'n rommel met de

kinderen.
Graag... U bent immers de kunstschilder Prank ? 1k
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ben mevrouw Witman en kom wel op een onbehoorlijken
tijd, maar mijn man heeft 't druk, hij is dokter en 'k moest
eerst mijn kleintjes naar bed brengen. Ik kom met een groot
verzoek tot u.

Prank schoof onrustig op zijn stoel heen en weer, maar
zei niets. Ivonne begreep, dat hij vreesde met een oplichtster
te doen te hebben en begon te lachen.

— U hoeft niet bang te zijn, dat 'k van plan ben een
aanval op uw beurs te doen, meneer Prank, maar 't is wel
een aanval op uw tijd.

Een flauw, bitter lachje kwam op het magere, kommer-
voile gezicht van den schilder.

— Dat zou nog niet zoo erg zijn, mevrouw Witman.
Waarmee kan 'k u van dienst zijn ?

Ivonne vertelde, dat zij haar man met het portret van haar
oudste jongetje, of als hij meende dat het gaan zou, van haar
beide kinderen wilde verrassen, en hoe zij, die geen ken-
nissen, onder de schilders had, zijn naam had hooren noe-
men als iemand, die dit zeker naar wensch zou kunnen ver-
richten. Onderwijl pijnigde zij zich tevergeefs om een reden
te vinden om hem een voorschot te kunnen geven. Alles om
haar heen sprak van armoede en verval.

— 'k Zou 't zoo graag heel gauw willen hebben, als u 't
op u zou willen nemen en u er den tijd voor zou kunnen
vinden.

— Den tijd ?... Goeie God, den tijd !
Prank was opgesprongen en liep onrustig door de kamer

heen en weer. Zijn troebele blik zwierf over het oude vloer-
kleed en bleef op een houten paardje rusten, dat vergeten
in een hoek stond. Toen keerde hij zich tot Ivonne en zei

— Tijd heb 'k genoeg, maar toch zal 'k voor die opdracht
moeten bedanken.

Een rilling liep over zijn gezicht en de trek van wanhoop,
die als een schaduw er overheen trok, deed Ivonne huiveren.
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— 0, maar dan neem 'k uw weigering niet aan, meneer
Prank, riep zij levendig, u meet portret maken, hoor, en
al is 't duur, voor 't geld hoef t u niet bang te zijn, 'k wil u
er wel een voorschot op geven.

Mevrouw, zoo heb 'k niet bedoeld, ik geloof wel dat
u me zult betalen !

— Nu, dan reken ik er vast op en had graag, dat u dan
zoo gauw mogelijk wilde beginnen. Dus geen weigering boor!

Zij stond vlug op en toen Prank lets wilde zeggen, ging
zij voort :

'k Neem geen weigering aan hoor, meneer Prank, en
als u mijn kleine Jantje ziet, dan zult u prettig vinden, dat
lieve ventje te schilderen. Hier is mijn adres en als u wilt,
stuur 'k morgen even de auto op 't uur, dat u en ik samen
zullen afspreken, dan kunt u er uw schilderkist en-zoo-voort
in meebrengen. LI slaat dus toe, nietwaar ?

Nog altijd stond Prank met pijnlijk samengetrokken ge-
zicht voor zich uit te staren, en 't was Ivonne of zij om het
behoud van een menschenleven streed. Haar hand ging in
Naar taschje en tastte naar het geld, dat zij beloofd had te
zullen achterlaten, maar weer aarzelde zij. Was het wer-
kelijk geldnood, of hadden andere oorzaken die hopeloos-
heid in Pranks oogen gebracht ? Ze voelde de stilte om hen
beiden als een kwelling. Toen klonk van uit de andere
kamer een huilende kinderstem en zij zag weer den bitteren
trek op het bleeke gezicht tegenover haar. Vlug haalde zij
het geld voor den dag en legde het op tafel.

— Nu mag u me naloopen om me dit geld terug te geven,
maar 'k neem 't niet aan. 'k Schijn u te moeten dwingen...
Toe, doe me 't genoegen en bewijs me door 't aannemen van
dit voorschot, dat u me niet in den steek zult laten. Ik wil
graag een mooi groot portret hebben voor den verjaardag
van mijn man. Moet 'k nu zonder succes weggaan ? 'k Zou
toch niet door de koude avondlucht hierheen gekomen zijn,
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als 'k nog veel tijd te verliezen had.
-- U maakt 't me onmogelijk om te weigeren, mevrouw.

'k Zal dus morgen komen om tien uur, als 't u schikt.
Hij had slechts een korten blik op het geld geworpen,

bedankte haar ook niet, keek haar eerder norsch dan vrien-
delijk aan, maar zij nam er geen notitie van en stak hem
vriendelijk de hand toe.

--- Morgenochtend tegen tien uur staat de auto voor de
deur. Dag, meneer Prank, 'k ben blij, dat 'k op u rekenen kan.

Een oogenblik later stond zij weer op straat.
Prank stond midden in zijn kille kamer en staarde als

versuft op de twee bankjes van 25 gulden, die hij van de
tafel had genomen. Zoo vast had hij gestaan in zijn voor-
nemen dit onmogelijk zware leven van zich te werpen en
nu had deze vrouw, die hij nooit eerder gezien had, dat
leven als 't ware gekocht, moest hij het weer voortslepen
met die slordige vrouw en lastige kinderen, wilde hij zijn
woord niet breken. En waarom ? Om de ijdelheid van een
moeder te dienen, die haar kinderen natuurlijk voor won-
deren aanzag. De bitterheid van zijn ziel kneep hem de keel
dicht en hij vloekte binnensmonds. Maar toen zag hij het
vriendelijke gezicht van zijn bezoekster voor zich, haar ver-
zorgde kleeding, waaruit welstand sprak en hij voelde, dat
hij deze onverwachte hulp niet mocht afslaan. In zijn -wan-
hoop over de armoede, waarin hij leefde en de verbittering
over de harteloosheid en onverschilligheid van hen, die
meenden dat kunstenaars maar voor een hongerloon moes-
ten werken, was hij in groote verzoeking geweest dit harde
leven van zich te werpen, maar nu zag hij opeens het egoIsme
van zijn voornemen in en vatte weer in zoover moed, dat hij
besloot het geld en daarmee zijn belofte te houden. Hij
keerde naar de andere kamer terug.

Daar zat zijn vrouw met de drie kinderen, die hun nieuws-
gierige gezichtjes naar hem omwendden.
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Pappie, wie was die dame, wat kwam ze doen ?
Hij antwoordde den kleinen vrager niet, maar gaf êên

bankbiljet aan zijn vrouw.
— Hier, betaal hiervan het noodigste voor de huishuur,

maar om gods-wil zuinig en koop het allernoodigste van 't
overschot.

Dat weet 'k zelf wet, kribde ze terug. Hoe kom je aan
dat geld ?

Een voorschot op een portret, dat me besteld is. Mor-
gen om 10 uur komt een auto me halen. Zorg, dat er een
fatsoenlijk overhemd en manchetten zijn.

Zij antwoordde niet en hij drong niet verder aan, maar
ging de kamer uit om zijn schildersbenoodigdheden na to
kijken.



HOOFDSTUK XVI.

Op het bepaalde uur bracht de auto Prank in het huis van
de Witmans. Louis had gezorgd, dat hij nog thuis was en
ontving hem in de stifle achterkamer, waar hij meende, dat
de schilder rustig bij goed licht zou kunnen werken.

— Dag, meneer Prank, hoe gaat 't u ? tI kent me toch
nog wet ?

Ja... aarzelde deze. Toen, als ging hem een licht op :
Natuurlijk, u hebt me zes jaar geleden behandeld, toen 'k
die pleuritis had. 'k Was werkelijk uw naam vergeten, neem
't me niet kwalijk.

Natuurlijk niet. Trouwens, heeft zich toen nog al
gauw met u geschikt, 'k ben niet lang bij u over den vloer
geweest. Maar ga zitten, mijn vrouw en kinderen komen
dadelijk.

— Maar dokter, ik dacht...
ja, u dacht natuurlijk, dat een diep geheim voor

me zou blijven, niet ? Nu een vrouw en een geheim zijn
er twee.

Hij lachte en liep de kamer uit.
Een oogenblik later kwam Ivonne met haar slapende

baby in haar arm en Jantje aan de hand binnen en spoedig
waren zij en Prank in drukke overweging over de beste
manier om beide kinderen op het doek to brengen. Een ge.
makkelijke taak was het niet om jantje in zoover rustig
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te houden, dat Prank eenige ruwe schetsen op het papier
kon werpen, want Jantje was een levendig kind, dat zich
moest uiten en de wat ongeduldige woorden van den ner-
veusen schilder maakten hem nog ongeduriger. Maar Ivonne
legde haar baby in het kleine kamerwiegje en Prank kon
nu het slapende kind als achtergrond van zijn schilderij
gebruiken.

Iederen morgen kon men Prank nu in de achterkamer
aantreffen. Ivonne deed telkens moeite om hem een beetje
nader te komen, maar — al bleef hij niet zoo stilzwijgend als
in het begin — hij gaf haar geen inblik in zijn particuliere
leven. Alleen de bitterheid, die soms uit zijn woorden sprak,
openbaarde haar lets van den smartelijken druk, die zijn ziel
benauwde. Zij gaf hem wel eens jets voor zijn kinderen mee
en dan helderde zijn gezicht wel voor een oogenblik op,
maar daarbij bleef het dan ook en als zij over zijn vrouw
sprak, waren de weinige koude woorden, waarmee hij ant-
woordde, welsprekender, dan dat hij zijn verbrokkeld hu-
welijk in lange uiteenzettingen beschreef. Ivonne voelde een
groot medelijden met hem, maar zijn persoonlijkheid, die zij
absoluut niet begreep, trok haar niet aan.

Annie de Mooij kwam na enkele dagen en bracht met
haar rustig optreden en opgewektheid jets prettigs, jets pit-
tigs mee, wat een goeden invloed op alien had. Haar heider-
ziendheid bracht telkens jets interessants en zoo nu en dan,
als zij 's avonds rustig bijeen waren, hielden zij een korte
seance.

Annie maakte ook met Prank kennis en zat dikwijls rus-
tig bij hem en hield het nu reeds aan Prank gewende Jantje
in de gewenschte stemming. In stilte sloeg zij dan zijn ge-
zicht gade, waarin de zenuwen zich zoo piinlijk konden
samentrekken en ondanks alles wat Ivonne haar vertelde
over zijn nurkschheid en bitterheid, voelde zij zich juist tot
hem aangetrokken, maar tevergeefs bleven ook haar pogin.,
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gen, om in zijn innerlijk door te dringen.
Langzamerhand was het gesprek ook op het spiritisme

gekomen. Ivonne vertelde hem verschillende gevallen van
helderziendheid van haar logêe. Prank stond er tamelijk
sceptisch tegenover, hij had er wel eens meer van gehoord,
maar hechtte er geen waarde aan.

- 't Eenige op dat gebied, wat ik een paar jaar geleden
eens toevallig heb meegemaakt, was een ontmoeting met
een zoogenaamde psychometriste, u weet wel, wat 'k bedoel.

Eigenlijk niet, bekende Ivonne. Maar Annie zei :
Ja, 'k weet wat u bedoelt, meneer Prank, ik bezit zelf

die gave. Vondt u 't niet interessant ?
Om u de waarheid te zeggen, nee. Ze vertelde wet

een heeleboel over een ring, die mevrouw van een groot-
moeder had geerfd, maar 't scheen alles verkeerd te zijn, of
tenminste bijna alles, want van al die verhalen kon mevrouw
zich niks herinneren.

- Dat 's toch geen wonder, meneer Prank, 't was een
ring van haar grootmoeder, dus wat de psychometriste ver-
telde, kon wel Zang voor haar geboorte zijn gebeurd.

- Dat is mogelijk. Maar ook andere dingen kwamen
niet uit. Aileen êên kleinigheid was frappant. De gastheer
gaf haar zijn sigarenkoker en toen beschreef ze iemand in
uniform op een schip en sprak van Indie, en toen bleek 't,
dat de sigarenkoker aan een overleden broer toebehoord
had, die zeeofficier was geweest. Maar bepaald overtuigend
vond 'k dit toch ook niet, ze kan 't heel goed op de eene of
andere manier gehoord hebben. Nee, als iemand, die niets
van mijn leven wist, me onvoorbereid lets kon vertellen,
wat niemand dan ik alleen kan weten, dan zou 'k er aan
kunnen gelooven.

Even aarzelde Annie en zei toen :
Nu, meneer Prank, ik zou den proef wel eens willen

nemen. Ik weet van u niet veel meer, dan dat u getrouwd
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bent en kinderen hebt, dit heeft mevrouw Witman me ver-
teld, maar yd.& 'k hies kwam, kende ik uw naam zelfs niet,
die komt zeker niet veel voor.

— Nee, juffrouw de Mooij, dat is zoo. Nu goed, ik zal
u jets geven, dat 'k altijd. bij me draag en zal u erg knap
vinden, als u jets bizonders uit mijn leven kunt vertellen.

Ivonne, toe, laat Jantje naar juffrouw Sofie gaan. En,
meneer Prank, wat 'k ook mag zeggen, 't zal tusschen deze
vier muren besloten blijven, want 'k zeg dikwijls heel an-
dere dingen, dan die men verwacht.

Even aarzelde Prank, getroffen door den ernst, waar-
mee ze dit zeide, maar Coen tastte hij in zijn zak en haalde
zijn zakmes te voorschijn.

Dit mes heb 'k al als jongen gebruikt, vertelt u me nu
eens jets uit mijn jeugd.

Dat kan 'k van te voren niet zeggen, meneer Prank,
zei Annie en nam het mes in haar hand, waarna zij het
tegen haar voorhoofd drukte.

Er vloog een glimlach over haar gezicht.
— 0, 'k zie u o, wat een boefje ! Holde u altijd zoo

stoep-op, stoep.-af en liet de bellen rinkelen ? U was een
echte vechtersbaas hoor, en hebt ook heel wat straf opge-
loopen van... ja, nu zie 'k een man, veel grouter dan u,
maar met de zelfde oogen als u uw vader zeker — want
hij geeft u een draai om de ooren en zegt : „Wat moet er
Loch van zoo'n schelm terecht komen", en dan lacht hij.

Prank en Ivonne lachten nu ook en Prank fluisterde :
ja, zoo was 't.

Annie ging voort : 'k Zie u in een lokaal met andere jon-
gens, zeker een H. B. S. Een beer staat voor de klas lets
te vertellen of te verklaren, maar u zit met een klein stukje
potlood allerlei teekeningetjes te maken op de buitenkaft
van uw schrift, tot groot vermaak van de jongens in uw
buurt... Nu zie 'k u in een vertrek, waarin de muren met

140



teekeningen en enkele schilderijen bedekt zijn. staat voor
een schildersezel en beziet met kritischen blik het land-
schap, dat u bezig bent te schilderen. Nu smijt u het palet
op den grond en laat de penseelen uit uw hand vallen. „Al
weer niks", zegt u geergerd tegen iemand, dien ik niet zie.
,.,lk kan niks meer !. Eigen kunst ?... Bah, wie geeft daar
nog om !... Werk dan voor Jan Publiek, zei je gisteren,
maar dat verdom ik...

—	 Breng precies over, wat 'k hoor en zie, zei Annie
op verontschuldigenden toon. Toen ging zij voort :

— Er komt een gevoel van angst over me, van jets, dat
niet beschrijven kan. 'k Zit in een kamer, 't is er niet be-

paald slordig, maar ongezellig. Tegenover me zit een vrouw
en 'k hoor kinderen kibbelen. !Lk spring op en geef een slag
met de vuist op de tafel en loop de kamer uit. Nu ben 'k
weer in 't zelfde atelier en val op een stoel neer...

Annie nam de houding aan van iemand, die zijn gezicht
in wanhoop in zijn handen verbergt. Zij zuchtte diep, toen
schreeuwde ze het bijna uit : „'k Hou dit leven niet meer
uit ! Is dat een leven... armoe... een vrouw, die me in niets
tot steun is... en dan die lastige kinderen, die je van je rust
en je lust tot werken berooven !... God — ik kan niet meer...
nu maak 'k er een einde Een huivering deed Annie
rillen. „Mislukt... mislukt... en nog geen veertig jaar..."

Houd op, juffrouw, houd op !. riep Prank en stond
doodsbleek en bevende van zijn stoel op, 't is onmogelijk...
't is niet waar !.

Toen zag hij de verschrikte gezichten van Ivonne en
Annie en zweeg.

Ivonne, die meer van het gehoorde begreep dan Anna,
gaf deze een wenk het mes neer te leggen en de kamer uit
te gaan. Zoodra de deur dicht was, ging zij naar Prank toe,
die met een radelooze uitdrukking op zijn bleek gezicht nog
bij de tafel stond. Zij legde haar handen op zijn armen en
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drukte hem zacht weer in de stoel.
Meneer Prank, kom tot u-zelf. Als 't niet waar is, wat

mijn logêe heeft gezegd, laat 't dan voor wat 't is, en is 't
wel waar en verkeert u in groote zorgen, zoodat ze u te
zwaar worden, dan geloof ik, dat dit heeft moeten gebeuren,
om ons in staat te stellen u te helpen.

Prank antwoordde niet	 zat roerloos. Ivonne wist niet
hoe te handelen.

Hebt u huiselijk verdriet, waardoor u den moed ver-
loren hebt ? Wees niet bang 't me te zeggen, niemand zal
ooit weten wat hier wordt gezegd, daar kunt u op aan.
'k Heb, toen u bezocht, immers wel gemerkt, dat u in
zorgen zat. Maar 'k heb er werkelijk niks van aan mijn
logee vertelt, dat kan 'k bezweren en ze zal verder ook niks
van me te weten komen.

Mevrouw... op dien avond, toen u bij me bent ge-
weest, was 'k zoo wanhopig, dat 'k een eind aan mijn leven
wilde maken. Wat uw logee zeide, was misschien niet ge-
geheel waar, mijn vrouw is heel slordig, maar dat zou 'k
nog wel verdragen hebben, maar ze brengt me tot wanhoop
door haar lijzige bedilzucht en jalousie en de kinderen, ze
zijn alle drie naar haar patroon geknipt, 't is of ze er alleen
zijn, om mij mijn bestaan onmogelijk te maken. Waar blijft
dan de bezieling ? 'k Zie 't voor me, het zonnige landschap
met zijn klare luchten, de donkere, omgeploegde aarde, de
krachtige paardenlijven, de stoere werkers, als 'k wil
uitbeelden, is alles donker, futloos, zonder stemming. 0 ja,
een slapend of spelend kind, dat gaat nog wel, al blijft zelfs
dat beneden mijn kunnen, maar de mensch — de lijdende of
de zwakke of de strijdende mensch --is voor mij een ge-
sloten boek, waarin ik niet meer vermag te lezen. Geknot
in mijn kunnen, geketend aan mijn juk, sleep ik mijn borne
voeten voort naar den afgrond, mevrouw Witman, naar
den afgrond...
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Radeloos keek Ivonne op den wanhopigen man neer, voor
zoo'n leed wist zij geen troost of hulp. Met geld zou ze hem
natuurlijk steunen — nu moest hij het van haar aannemen

maar verder... Zij voelde, dat zij iets moest zeggen.
'k Wist niet, dat de toestand bij u aan huis zoo erg

was, meneer Prank, Maar waarom hebt u niet gezegd, dat
u geldgebrek had, wij kunnen u toch helpen.

Ik kan niet bedelen, mevrouw, en was 't niet door de
schrik over wat uw logêe zei, dan was er nog geen woord
over mijn lippen gekomen.

Dat weet wel. Maar nu is 't dan toch onze plicht
u te helpen. Als 'k denk, dat wij niet weten hoe ons geld
goed te besteden, en hoe u, die nu bijna daag'lijks in ons
huis is, met gebrek te kampen heeft, dan voel 'k me dood-
ongelukkig. Mag 'k u dus helpen ? Weet wel, dat met
geld niet alles goed te maken is, maar als uw vrouw minder
met zorgen te kampen heeft, misschien krijgt ze dan ook
meer lust om het huis gezelliger te maken en dan kunnen de
kinderen ook meer krijgen wat ze noodig hebben.

Somber keek Prank voor zich heen.
Ik kan 't niet aannemen, mevrouw, al apprecieer ik

uw bedoeling meer dan 'k kan zeggen.
Beschouw dan als een leening, die u sluit. Komen

er dan betere tijden, dan doet u uw schuld of en anders...
och, meneer Prank, we kunnen toch missen...

Ze liep naar haar schrijftafeltje en kwam met een bank-
biljet in een enveloppe terug.

'k Zal met mijn man spreken, dat mag toch wel ?...
Maar hier hebt u tenminste wat, dat u altijd nog als voor-
schot op 't portret kunt beschouwen.

Prank stond op.
Mevrouw, mevrouw, barstte hij uit, ik mag niet

langer weigeren, en 't is de goddelijke liefde zelf, die hier
tot me komt. Hoe zal 'k u dan ooit genoeg mijn dankbaar-
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held toonen... 't Is voor mijn kinderen, mevrouw, om mijn
kinderen...

Tranen stonden in zijn droevige oogen, toen hij afscheid
nam.

Toen Ivonne en Louis 's avonds alleen waren, overlegden
zij samen, dat zij hem voorloopig iedere maand een kleine
som zouden zenden om hem niet het gevoel te geven van
geheel afhankelijk te zijn en hem verder vooral bij hun
vrienden en familieleden aan te bevelen, misschien een
kleine tentoonstelling van zijn schilderstukken te organi-
seeren, zoodat zijn naam in de stad meer bekend zou worden.
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HOOFDSTUK XVII.

In de zonnige serre achter de huiskamer zat Ivonne moe
weggedoken in haar stoel voor de open serre-deuren. De
kinderen waren met het kindermeisje op Zorgvliet en het
was doodstil in huffs. Er waren ruim twee jaren verloopen
sinds het gebeurde met den kunstschilder Prank en het zeer
mooie door hem geschilderde kinderportret hing nu in de
huiskamer. De hulp, die zij Prank hadden bewezen, had in
zoover succes gehad, dat hij nu geen gebrek had en meer
bekend begon te worden. Zijn werk had aan diepte en
schoonheid gewonnen, ondanks de nog altijd gespannen
toestand in zijn gezin en het hopelooze was uit zijn blik ver-
dwenen, nu hij weer aan eigen kunnen kon gelooven.

Ivonne was aan een brief aan Annie de Mooij bezig. Er
stond een zorgrimpel op haar jong en vermoeid gezicht, die
niet alleen uit haar zwangeren toestand kon voortkomen.

„Lieve Annie", schreef ze.
„Ik voel me zoo angstig en gedrukt. Aan Louis durf ik

't niet te zeggen, hij kijkt me dikwijls toch al zoo bezorgd
aan. Ilc zag iederen keer tegen mijn bevalling op, maar
nooit zoo als nu, 't is net of me iets heel ergs gebeuren zal.
Zal het kindje sterven of zal ik zelf heengaan ? Misschien
is 't niets dan verbeelding of angst, omdat ik zoo intens
gelukkig ben, dat ik bang ben voor de verstoring er van.
Daarom wil ik jou eens vertellen, wat er gebeurd. is. Je
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weet, dat ik zoo nu en dan mama wel eens bij me zie; en
ze zag er altijd vriendelijk en gelukkig uit. 't Is nu onge-
veer zes weken geleden, dat ik alleen in de huiskamer
zat. Ik was erg moe en voelde me zoo slaperig, dat ik mijn
oogen even sloot. Opeens werd ik wakker en toen ik mijn
oogen opende, stond mama voor me en naast haar papa,
dien ik nog nooit had gezien. Eerst schrikte ik, maar toen
was ik toch ook weer blij. Toen ik evenwel scherper toe-
keek, zag ik, dat ze me bedroefd en bezorgd aankeken,
zoodat ik onwillekeurig hard-op vroeg : „Waarom kijkt
u zoo bedrukt, lieve schatten Maar ik had het laatste
woord nog niet over mijn lippen, of beiden waren ver-
dwenen. Je kunt begrijpen, hoe ik schrikte.

Toen ben ik, zonder dat Louis het wist, den volgenden
dag naar een bekende helderziende gegaan en heb haar
gevraagd of zij ook zien kon, of me jets naars boven het
hoofd hing. 't Was dom van me, ik had 't niet moeten
doen, maar ik dacht, ze zal natuurlijk zeggen, dat er niets
bizonders zal gebeuren. 't Is een aardig, vriendelijk
menschje, jong en opgewekt; ik was er al eens met Louis
geweest, voornamelijk omdat het zoo interessant is am
eens een andere uiting van mediumschap to zien. Ze ont-
ving me dan ook opgewekt, maar nauwelijks zaten we
tegenover elkaar, of er kwam een heel ernstige trek op
haar gezicht, terwijl ze zwijgend bleef zitten. En toen ze
eindelijk sprak, zei ze : „O, ik zie 't al, u verwacht weer
een baby, nietwaar? 't Zal een meisje zijn, mevrouw, en...
o ja, zei ze een beetje haperend, 't zal een flink, gezond
kindje zijn ?" Toen stond ze op, of ze zeggen wou, dat 't
hiermee was afgeloopen. Maar ik wilde meer weten. Ja
mevrouw, zei ze, maar ik zeg nooit meer dan wat ik zie
en er is als een sluier tusschen u en mij gevallen, en dan
zie ik niets meer. Aileen zie ik nu een beer achter u staan,
lang en met grijs haar en langwerpig gezicht. Hij zegt
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lets, wat ik niet goed versta, gaat u soms verhuizen? Nee,
zeg ik, misschien wil hij zeggen, dat ik na mijn bevalling
naar 't Huis moet gaan, dat is onze buitenplaats in Gel-
derland. Ze luisterde weer even en zei toen : Dat zal 't
dan wel wezen. Toen keek ze me weer aan en zeide :
LI moet u goed versterken, u bent erg zwak.

Eerst voelde ik me gerustgesteld, maar toen ik later
over alles nadacht, kwam de angst toch weer boven. Iets
bepaalds behalve over mijn kindje heeft ze niet gezegd en
ze scheen ook ongerust. Nu tob ik er den heelen dag over,
dat ik naar haar toe ben gegaan, ik had het niet moeten
doen. Als Louis het wist, zou hij zeker boos op me zijn.
Ik slaap slecht door de angst en dwing me om te eten,
want ik kan de gedachte niet van me zetten, dat papa jets
gezegd zal hebben van een verhuizing naar een wereld,
waar hij en mama zijn. Wist ik nu maar, of mijn angst
ongegrond is..."
Met een paar vriendelijke woorden maakte Ivonne haar

brief of en bracht dien zelf naar de bus. Toen zij weer op
haar zonnig plaatsje in de serre zat, viel de vermoeidheid
weer als een grauwe last op haar.

Zoo vond Louis haar. Hij keek haar bezorgd aan en toen
de twee kleine jongens binnen holden en met schelle stem-
metjes begonnen te vertellen over een auto, die haast tegen
een verlichtingspaal was aangebotst, en van een bakkers-
wagen, die was aangereden, waardoor het brood over den
grond rolde, bracht hij ze zoo gauw mogelijk tot kalmte.
Maar Ivonne veerde weer op en lachte om hun verhalen,
zoodat hij meende, dat hij zich te ongerust had gemaakt.
Toch beviel haar mager gezicht en de donkere kringen
onder haar oogen hem niet en hij zocht naar jets wat haar
zou kunnen afleiden.

En wat gaat mijn vrouwke nu doen ?, vroeg Louis,
toen de koffietafel was opgeruimd, ga je nog met de jongens
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uit ?
— Nee, man, dat 's me niet mogelijk, ze kunnen nu ook

wel in 't tuintje spelen. Ik ga maar wat rusten, 'k ben moe.
Vrouwke, vrouwke, heb je je weer to druk gemaakt ?
Te druk ? Ivonne zocht, alsof zij zich moest herinneren

wat zij gedaan had. Nee, zei ze mat, 'k heb rustig in de zon
gezeten.

Louis dacht na.
't Is niet goed, dat je altijd zoo in huis zit, je ziet er

zoo verkleumd uit en 't is hier toch zoo warm in de kamer.
Je hebt visschenbloed, geloof ik, en dat moet anders war-
den ...... 'k Heb een plannetje, mevrouwtje...

Hij nam het bleeke gezichtje tusschen zijn handen en
drukte even zijn lippen op haar verlangenden mond.

Je kleed je lekker warm aan, terwiji ik nog een paar
visites maak en over een uur kom ik je halen. Dan rijden we
naar de Boschjes, daar stappen we uit, waken een omme-
gangetje heel knusjes met ons beidjes en vOOr het zonnetje
achter de boomen verdwijnt, zijn we weer thuis. En nu geen
maren en bezwaren — we gaan...

Ik maak geen maren en bezwaren, lieveling, en bij jou
kleum ik niet en zal mijn moeheid ook wel verdwijnen.

Zij sloeg haar oogen groat en helder op. Het geluk
woonde er in.

Gearmd liepen zij door de kronkelende paden van de
Scheveningsche Boschjes. Het rumoer van den Scheve-
ningschen weg drong tot hen door, het woelige leven stand
naast hen en toch omgaf hen de stilte. Hier en daar liepen
wandelaars, een eenzame zat met over zijn stok gespannen
handen op een bank en bukte zijn zorgvol gezicht naar de
aarde. Kinderstemmen juichten, kribden, scholden op de
speelplaatsen en toch heerschte er godsvrede ander de nau-
welijks uitbottende takken. Ivonne droomde. Er lag een
wonderlijke trek van verlangen op haar gezicht. Louis sloeg
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haar stil gade, stoorde haar droomen niet. Waarom zocht
zij aldoor den blauwen hemel en lette niet op waar zij liep ?
Een misstap, dan... Hij huiverde en dacht aan den dood van
haar jonge moeder.

— Ivonne, kijk toch waar je loopt. Als ik er niet geweest
was, was je al driemaal gevallen.

Ivonne kwam tot zichzelf.
— Als jij bij me bent, zal me toch niks overkomen, man,

daar ben 'k zeker van, en dan let 'k niet op den weg.
— En als ik nu eens niet oplette ? Hoe vleiend je ver.

trouwen ook is, schertste hij, ik kon ook wel eens te veel om
me heen zien en te weinig naar onze vier voeten kij ken !
Vrouw, opeens werd hij heel ernstig, beloof me toch, dat je
voorzichtig bent. Je gaat soms zoo droomerig langs alles
heen en uit een kleine onachtzaamheid kan zoo gauw een
ongeluk voortkomen.

Ivonne werd bleek.
— Waarom zeg je dat, Louis, fluisterde zij, weet je of...

denk je aan mama ?
— Kind, haal die dingen toch niet in je hoof d. Wat gaat

er toch in je om, je bent zoo vreemd, zoo stil soms, of je tobt.
Dat dee je anders toch niet, dan was je ook wel moe en soms
wat angstig, maar dan gooide je 't weer van je. Kom hier
eens op deze bank bij me zitten, 't is hier warm in de zon.

Ivonne drukte zich dicht tegen hem aan. De wind deed
de van nieuw levenssap overvulde takken tegen elkaar
wrijven met zachte geluidjes en teekende grillige filmteeke-
ningen op den zon-beschenen grond. Een spin groette een
tor, die traag over het pad liep en draafde druk-doend
verder, ontsnapte nauwelijks aan het roofzieke bekje van
een aanstormende musch. Tjiep, tjiep ! zei de musch en
vloog verder.

En weer was de stilte om hen heen. Ivonne's hand kroop
in die van Louis. Zou ze hem haar angsten vertellen ? aar-
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zelden haar gedachten. Nee — waarom hem te veront-
rusten met dingen, die later hersenschimmen zouden blijken
te zijn.

— 'k Weet soms zeif niet, waarom 'k zoo neerslachtig
ben. Dezen keer ben 'k zoo moe, 't loopen valt me zwaar,
alles hindert me, zelfs de stemmetjes van de kinderen kan
'k dan bijna niet verdragen. En daar erger ik me dan weer
over, en...

Tranen maakten haar stem onhoorbaar.
— Toen we straks door 't bosch liepen, viel dat op eens

heelemaal van me weg. 'k Heb zelfs niet gemerkt, dat 'k
struikelde, wist alleen, dat een trouwe, sterke hand me
steunde. 't Zal jouw hand geweest zijn, Louis, die 'k voelde,
maar voor mijn eigen waarneming was 't me, alsof Gods
eigen, warme, trouwe Vaderhand zich naar me uitstrekte.
Ilc zag de Hand, Louis — geloof me — ik zag de Hand en
legde mijn beide handen er in en voelde ze vastgegrepen en
vastgehouden... 't Was God-zelf, fluisterde zij eerbiedig,
Die in de stilte van het bosch tot me kwam. 'k Zag Zijn
glimlach in de stralende blauwe lucht, 'k hoorde Zijn stem
in het gefluister van den wind door de takken... Louis...
'k was wei eens bang weg te moeten uit mijn geluk, zooals
mama weg moest uit haar geluk. Maar God heeft tot mijn
ziel gesproken : „Wat er ook gebeurt, kind, je bent altijd
door Mijn liefde omsloten".

Louis voelde zijn keel dik worden van ontroering en
onrust. Hij slikte iets weg en zei haperend :

— Kind — spreek niet van weggaan... mijn geluk... mijn
alles...

— 'k Spreek niet van de zekerheid van weggaan...
alleen over de mogelijkheid. Denk je, dat ik jou en onze lie-
velingen gemakkelijk zou verlaten, al wist 'k ook, dat 'k een
sfeer van bovenmenschelijk geluk zou binnengaan ? Mijn
hart bleef achter, mijn ziel zou zich naar twee werelden
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moeten uitstrekken... Maar de zekerheid, die wij bezitten,
dat we elkaar toch eenmaal weer zullen ontmoeten, zal me
van dit oogenblik afaan van alle vrees bevrijden. Ik voel
't Louis, zij richtte zich op en zag hem met stralende oogen
aan, ik laat me niet meer door allerlei voorgevoelens en
ongemakken neerslaan... 'k Heb Gods Hand gevoeld, die
mijn handen heeft omsloten, ik mag zelfs niet bang meer zijn.
God is bij ons, overal is Hij to vinden, als wij naar Hem
uitzien.

— God ziet me nu awl door jouw oogen, mijn vrouw, zei
Louis. 'k Zie Hem nu ook in jou, in de blauwe lucht, 'k hoor
Hem in den wind door de takken, in het nauwelijks hoot.,
bare ruischen van de zee, 'k voel Hem in het kloppen van
mijn hart, dat zoo rustig, zoo gestadig de eeuwigheid aftikt.

Een oogenblik legde hij den arm vast om haar heen. Zij
zagen elkaar stralend in de oogen.

— Wij hebben God ontmoet, fluisterden beiden.
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HOOFDSTUK XVIII.

De luiken van 't Huis, die lang gesloten waren gebleven,
stonden open en de stilte in de gangen en kamers was ver-
dwenen. Ivonne zat op haar geliefde plekje op het bordes,
dat nu in de schaduw lag. Het was een warme, zonnige
zomerdag, de vogels tjilpten en piepten slaperig, bijen en
hommels vlogen de bloemkelken binnen, vlinders buitelden
in de trillende lucht om elkaar heen. Onder de beuken op
het gazon speelden de jongens. Zij voelden de warmte niet.

Naast Ivonne sliep in haar wiegje het liefste kindje, dat
men zich denken kan. De bloote beentjes en mollige armpjes
spraken van gezondheid en op het blozende van donker,
fijn haar omgeven kopje vielen de schaduwen van lange,
donkere wimpers. Ivonne zag er wat bleek en zwak uit,
maar het geluk sprak uit haar heldere oogen, die zij telkens
op haar jongens vestigde. Zij was dol blij met haar doch-
tertje, maar wat 't haar gekost had, lag als een nachtmerrie
achter haar. De dood. had aan haar lijdenssponde gestaan
en had zijn hand reeds naar haar uitgestrekt, maar ook bet
leven was daar, sloeg die hand weg en bleef overwinnaar
na harden, harden strijd.

Ivonne wachtte op haar man. Hij had het noodig geoor
deeld, dat zij den zomer in de Veluwsche lucht zou door-
brengen, maar kon niet zoo lang uit zijn praktijk weg. Nu
kwam hij weer een paar weken en had geschreven dat hij
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den schilder Prank zou meebrengen.
De jongens waren door juffie naar binnen gehaald en

even later zag zij de auto, waaruit twee kinderhandjes wuif-
den, door de laan verdwijnen. Zij nam het boek, waarin zij
zat te lezen, weer op, „Droomkoninkje" van Heijermans,
dat fijne, teere sprookje van een Leer kinderzieltje, zoo dik-
wijls gekneusd in het harde leven en waarin toch de god-
delijke vonk niet kon gebluscht worden. Zij las ongestoord
verder, totdat een luid getoeter haar deed opzien. Jantje zat
naast den chauffeur in de komende auto en vocht dapper
met den signaalhoorn, die hij met beide handjes bewerkte,
tot deze het opgaf en oorverscheurend glide. Lachend liep
Ivonne naar de voordeur, juist nog bij tijds om Louis en
Prank te begroeten. Prank was nog altijd Prank, met scherpe
lijnen van lijden in zijn gezicht, een beetje verbitterd, een
beetje levensmoe, maar de blik, waarmee hij Ivonne aanzag,
was vriendelijk en zacht. Het was, alsof hij haar wilde doen
voelen: al is het lot me tegen, al stapelen zich zorg en ellende
tot nooit gekende hoogte om mij op, ik zal nooit vergeten,
wat jij in een vroegeren duisteren tijd voor me geweest bent,
jij lieve, vriendelijke, lieve ziel...

Toen Ivonne 's avonds met juffrouw Sophie bezig was
de kinderen naar bed te brengen, zeide deze plotseling :

Mevrouw, wat ziet meneer Prank er toch akelig uit.
Akelig, juffie ? Hij is juist minder mager dan vroeger

en bleek was hij altijd.
Vindt u dat ? Nu ja, hij mag dan wat minder mager

zijn, maar dat meen 'k niet, 'k meen de uitdrukking van zijn
gezicht, en hij kan zijn handen geen oogenblik stilhouden,
ze trillen onophoudelijk en hij weet 't zelf, want hij tracht
ze in bedwang te houden, maar 't lukt hem niet. En hebt
dan niet die somberheid en hopeloosheid in zijn oogen
zien ? 'k Ben haast bang voor hem.

'k Vond hem alleen weer erg stil en teruggetrokken,
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maar zijn oogen waren niet zoo somber, juffie, die waren
misschien wat ernstig, maar dat zijn ze gewoonlijk, ik ge-
loof, dat dit uit zijn schilderen voortkomt, hij neemt de din-
gen natuurlijk scherp waar en dat heeft hem dat ernstige
in zijn oogen gegeven.

— Nee, 'k geloof, dat u zich vergist, hij is ziek of hij heeft
zorgen.

— Och, de arme man, 't zal hem in deze moeilijke tijden
misschien weer veel moeite kosten zijn gezin te onderhou-
den, er wordt, zooals ik hoor, bijna niks meer gekocht. De
meeste kunstenaars hebben 't moeilijk.

's Avonds, toen Ivonne en Louis alleen waren, spraken
zij over hun gast, die onder een uiterlijk bedaard en beleefd
gesprek hun toch het gevoel had gegeven, alsof hij een on-
zichtbaren muur om zich heen had opgetrokken. Ivonne
vertelde, wat juffie gezegd had en wat zij daarna ook had
opgemerkt, nadat zij er op attent was gemaakt.

— ja, kind, wat 't is, weet 'k niet, maar 'k zag hem wel
eens door de stad dwalen zoo somber en onverschillig, dat
'k eindelijk eens naar hem toe ben gegaan, om te vragen of
er wat aan haperde. Hij ontving me in zijn atelier, waar een
groat, half-voltooid landschap op een ezel stand en waaraan
hij bezig was te werken. Hij was heel toeschietelijk en ont-
ving me buitengewoon hartelijk, maar — terwiji er toch een
hopelooze verwarring heerschte — maakte hij er geen ex-
cuses over. En ondanks zijn drukke spreken had ik 't ge-
voel, of hij elk vertrouwelijk woord wilde vermijden. 'k Heb
nog getracht om hem tot vertrouwen uit te lokken, maar je
weet zelf, als Prank zich in zichzelf opsluit, dan kan niks
hem tot openhartigheid brengen.

— 1VIisschien heb ik nog wel wat invloed op hem. Mis-
schien heeft hij weer geldzorgen en kunnen we hem helpen.

— Wees dan maar heel voorzichtig in je woorden. 'k
Heb al getracht dit te weten te komen, maar hij keek zoo
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donker, dat 'k maar weer gauw van onderwerp ben veran
derd. Voordeelig gaat 't hem beslist niet, de heele woning
zag er slordig en slecht onderhouden uit.
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Toen zij 's morgens beneden kwamen, ontbrak hun gast
nog, die zij onderstelden dat nog sliep. Maar na een half
uur zagen zij hem haastig uit het bosch te voorschijn komen.
Hij sprong snel de trap van het bordes op, waar zij zaten en
maakte zijn excuses, dat hij te laat voor het ontbijt was. Het
mooie weer had hem verlokt de bosschen in te gaan en hij
had den tijd niet goed berekend.

De waarheid was evenwel, dat hij na uren lang tobben
zonder te kunnen slapen, omdat de demonen van zorg en
afkeer van het leven hem geen oogenblik loslieten, eindelijk
het huis was uitgeloopen en afleiding had gezocht in een
wandeling door het bosch, waar de eerste zonnestralen de
toppen van de boomen hadden bereikt. Het was nog stil om
hem heen. Nauwelijks werd een enkele vogelstem gehoord
en de fluistering van de zachte morgenwind bracht Gods
vrede tot de harten der menschen. Maar niet tot den een-
zamen man, die onbewust van zijn omgeving vocht met de
bitterheid in zijn ziel. Hij klaagde zichzelf aan, hij klaagde
zijn vrouw en kinderen aan, hij klaagde God of het noodlot
— of wat ook zijn leven beheerschte aan, terwijl hij op
het kronkelende boschpad voortliep... Was zoo niet zijn
heele leven geweest ?... Nooit had hij een rechten weg voor
zijn voeten gevonden, altijd had hij in de schemering  ge-
leef zooals hier onder de hooge boomen van het bosch, en
wenkte hem dan ook zoo nu en dan een lichte, zonnige plek,
waar de breedgetakte boomen uiteen weken slechts enkele
oogenblikken, dan verdween de gouden. warme schijn weer
en omhulde hem weer de schaduwen, die hem huiveren
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deden.
Hij dacht aan den tijd terug, toen de financieele en zede-

lijke steun van Witman en zijn lieve vrouw hem uit de rade-
loosheid, waarin hij toen verkeerde, had verlost. Hij was
tot nieuw kunnen, tot nieuwen scheppingsdrang opgewekt,
zijn stukken hadden de aandacht getrokken, nieuwe banden
waren aangeknoopt, meer welvaart was zijn deel geworden
en — hij had weer gehoopt, dat hij tenminste over de mate-
rieele moeilijkheden zou heenkomen. Dwaas die hij was !.
Had hij zich niet met hersenschimmen getroost en was zijn
scheppingsdrang niet gebleken een dwaallicht te zijn ge-
weest, dat slechts was opgeflikkerd om zijn duistere levens-
weg nog donkerder te doen schijnen ? Hoe had hij een
oogenblik kunnen denken, dat zijn succes blijvend kon zijn,
waar zijn ziel telkens weer bezeerd en gekneusd werd door
de omstandigheden, waarin hij moest leven ?... Nachten vol
onrust, dagen vol ergernis dat was zijn deel en dat ver-
nielde telkens weer zijn gemoedsrust en fnuikte zijn ziele-
kracht, die hij toch zoo noodig had om iets schoons te
scheppen.

0, die vrouw met haar schelle stem, die vechtende egols-
tische kinderen, die zijn huis met rumoer vulden !... 0 ja,
hij wist wel, zij hielden niet van hem — zij hielden even-
min van elkander ieder, zoowel moeder als kinderen,
waren voortdurend met elkaar in strijd, omdat ieder voor
zich het beste stukje van het dagelijksch brood wilde be-
machtigen. En als hij, die toch dat brood voor hen verdiende,
soms in ziedende drift naar beneden stormde om rust te ge-
bieden en te eischen, keken zij hem stom-verbaasd aan,
alsof hij een toevallige vreemdeling was, die hun de wet
wilde stellen... en zijn woorden, die in zijn ziel brandden,
had hij niet geuit, als hij weer strompelend en trillend van
machteloosheid in zijn atelier terugkeerde.

Dit was de marteling, de vernieling van zijn leven, van
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zijn kunst ten slotte van al het goede in zijn karakter. In
de laatste maanden, nu hij weinig verkocht en de bestellin-
gen steeds minder werden, zoodat de oude armoede weer
dreigde, voelde hij meer en meer, dat hij er niet meer tegen-
op kon en liever sterven zou, voordat de brave, de plicht-
matige m e n s c h Prank zou ophouden te bestaan...

En zou het dan ten slotte zoo erg zijn, als hij, het voort-
durend strijden moede, een einde maakte aan dit bestaan ?
Wie benadeelde hij er ten slotte mee ? Zijn vrouw en kin-
deren zouden hem niet te erg betreuren, zouden wel hulp
krijgen van familieleden, die nu niet naar hen omkeken...
zij zouden dan hun beklag en medelijden over de zoo schan-
delijk in den steek gelaten vrouw en kinderen uitstorten...
Wat ging dat hem dan nog aan, hij hoorde hun woorden
niet... hij lag hier of daar dood, buiten het bereik van hun
verwijtingen en hij had dan ten minste nog getracht het
weinige goede, dat nog in hem was, voor vernietiging te
bewaren.

Wat een absurde gedachte... Wat kwam dat er op aan,
als hij den wanhoopssprong in den dood waagde !... Kwam
het er iets op aan, hoe hij stierf, als dan toch met hem alles,
wat zijn ik-heid had uitgemaakt, vernietigd werd ?... De
dood wischt alles uit, zoowel het goede als bet kwade, en
het handje-vol-stof, dat het graf zou bevatten, was nog het
eenige, dat nog jets goeds kon bewerken, als het tot voedsel
van plant of dier kon vergaan...

Huiverend wierp hij zich onder een boom op den grond.
Angst ?... flitste het door hem heen, angst ?... was het angst,
wat hem deed huiveren ?... Waarvoor angst, als hij toch
voelde, dat hij niet meer tegen het leven kon optornen ?
Was het dan zoo vreeselijk om zijn bestaan van zich te
werpen als een te nauw sluitend kleed ?... Of was het de
herinnering aan de gesprekken met de Witmans, die hem
zijn zekerheid deden verliezen, die gesprekken, waarin zij

157



h u n zekerheid omtrent het voortbestaan van het leven
plaatsten tegenover z ij n zekerheid : Dood is dood ? Want
het kon toch zijn, dat zij gelijk hadden,... zij spraken van
openbaringen, die hun waren gedaan, die niet anders kon-
den wezen dan boodschappen van uit een andere wereld.
Overtuigen konden zij hem niet, maar evenmin kon hij be-
wijzen dat z ij n meening de ware was. Als er dus nog een
voortbestaan was, een ontwaken uit den dood, waarin hij
zoo wenschte voor eeuwig te kunnen verzinken wat dan ?..

Altijd door woelden deze tegenstrijdige gedachten in zijn
vermoeid hoofd dooreen. Zijn zenuwen waren tot het uiterste
gespannen, zijn nerveuze handen groeven zich vast in het
mos en klam zweet brak zich baan en parelde op zijn pijnlijk
saamgetrokken voorhoofd. Langen tijd lag hij zoo en was
zich niet meer bewust van de plaats, waar hij zich beyond.
Een eekhoorn sprong boven zijn hoofd van tak tot tak, liet
zich behendig naar beneden glijden en snelde over zijn uit-
gestrekte beenen heen het bosch in. Dit deed hem tot zich-
zelf komen. Hij keek op zijn horloge en sprong verschrikt
op, toen hij zag, hoe laat het was.

Verhit en gejaagd zette hij zich aan de ontbijttafel en
trachtte weer gewoon aan het gesprek deel te nemen, wat
hem tamelijk gelukte, maar toen de kleur langzamerhand
weer van zijn gezicht wegebde, schrokken Louis en Ivonne
van zijn bleek en vervallen gezicht.

Het was een gloeiend warme Augustusdag; de trillende
lucht legde zich reeds in de morgenuren als een benauwing
op de menschen en benam hun zelfs den cooed zich te be-
wegen. Aileen de beide jongens in hun dunne speelpakjes
schenen er in hun beschaduwden zandbak geen last van te
hebben en schaterden hun levensjolijt uit. Louis besloot toch
maar even het dorp in te gaan, waar hij een paar van zijn
oude patienten wilde bezoeken.

Prank en Ivonne zochten de koelte van Ivonne's boudoir
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op. Daar stond haar boekenkastje en lagen geillustreerde
werken over kunst en reisbeschrijvingen op de tafeltjes.
Prank bladerde in zijn rusteloosheid wat in de boeken, sprak
nu en dan een woordje over wat hij in zijn handen nam en
verviel dan weer in een sombere afgetrokkenheid. Ivonne
wist niet, wat zij moest doen, of spreken of zwijgen het beste
was. Dat hij aan innerlijke onrust ten prooi was, dat een
innerlijk conflict hem bezig hield, hetwelk hij niet tot een
oplossing kon brengen, zag zij en zij zou hem er graag toe
brengen er over te spreken, maar hoe te beginnen... wat te
zeggen, zonder die schuwe ziel te kwetsen ?...

Prank was in een stoel neergevallen en bladerde in de
verzen van Paul Verlaine. Ivonne hield er niet van, vond
ze lichtzinnig en pervers en absoluut niet geschikt om een
terneergeslagen man als Prank op te wekken, maar durfde
dit niet te uiten. Prank scheen te voelen, dat zij naar hem
keek en zag haar aan.

— Houdt u van de gedichten van Verlaine, mevrouw
Witman ?

— Van houden ? 'k Vind ze afschuwelijk. Ze behooren
aan mijn man en 'k heb er wel Bens in gebladerd, maar ze
zijn zoo troosteloos, zoo... vol spot en levensverachting.

— ja, dat zijn ze. Maar had hij in veel dingen niet gelijk?
Is 't leven den eenen dag niet „une fleur, une farce", den
anderen „un baiser, une femme et a la fin la mort et la
morgue ?''

— Meneer Prank, hou op, wat bezielt u toch, stamelde
Ivonne, verschrikt door den klank van zijn stem en de uit-
drukking op zijn bleek gezicht.

— Vergeef me, mevrouw, 'k vergat tot wie 'k sprak.
Misschien sprak ik onder den indruk van het gedicht, dat
'k juist onder de oogen kreeg. U zult 't misschien ook wel
kennen, want er ligt een leeswijzer bij. 't Is getiteld : „Noc-
turne parisien". *)

*) De Nachtzang van Parijs.
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Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. —
Sous tes punts, qu'environne une vapeur malsaine,
Bien des corps ont passé, morts, horribles, pourries,
Dont les Ames avaient pour meurtrier Paris.
Mais tu n'en traines pas et tes ondes gla c6es,
Autant que ton aspect m'inspire de pensêes ! *)

— 0, hou toch op, meneer Prank, het is zoo somber, zoo
afschuwelijk, wat u daar leest...

Ja, somber klinkt 't, maar afschuwelijk?... Waarom —
als 't de waarheid, weergeeft ? Zet in plaats van Seine 't
woordje Rhin en in plaats van Paris - la vie, dan is 't ook
voor ons gezegend landje van toepassing.

Een trek vol boon ontsierde Pronks' gezicht ; hij sloeg
snel een paar bladzijden om en las op snijdenden toon :

Et tu coules toujours, Seine, et tout en rampant
Tu traines dans Paris ton cours de vieux serpent,
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres
Tes cargaisons de Bois, de houille et de cadavres !. **)

Hij smeet het boek op tafel en sprak moeilijk door zijn
smartelijk vertrokken lippen :

Ja, ja, zoo is 't, een cadaver meer of minder, de golven
spoeden zich even goed verder, tot ze ondergaan in den
oceaan.

Laat uw trage waat'ren golven, o sombere Seine,
Onder uw bruggen, die gehuld zijn in vuilen damp,
Waar veel doode lichamen driven, afschuwelijk en verwezen,
Omdat hun ziel gedood was door den moordenaar Parijs.
Dit houdt u niet terug en uw ijskoude golven,
En uw somber gelaat wekt veel gedachten in mijn ziel I
En gij goift steeds voort, Seine, en in langzaam kruipen
Gaat gij dwars door Parijs uw weg van oude slang,
Van oude, vuile slang, en draagt naar verre havens,
Uw last van hout, van afval en van lijken.

*)

**)
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Ivonne was niet in staat op te staan, zij zou de kamer
willen verlaten, maar kon niet. De woorden van protest
bestierven haar op de lippen, die niets dan een ongearticu-
leerd geluid konden voortbrengen. Prank ontstelde.

'k Moet u nogmaals om vergeving vragen, mevrouw.
Had niet mee moeten gaan, toen uw echtgenoot me invi-

teerde. 'k Ben een sombere gast in uw gelukkig huis.
De ban, die Ivonne vastgehouden had, verdween. Zij

stond op en ging naar Prank toe en legde haar hand op
zijn arm.

Ik zie wel, mijn vriend, dat u weer zorgen hebt, die u
zwaar drukken. Vertel ze me, misschien kunnen mijn man
en ik u helpen om ze te boven te komen.

Prank trok zijn arm terug. Zijn somber gezicht werd al
droeviger.

kunt me niet helpen, mevrouw, u niet en geen
mensch op aarde. 'k Moet zelf trachten er doorheen te
komen, of —

Zonder den zin te voltooien wendde hij zich of en verliet
de kamer. In neerslachtige stemming liet Ivonne zich in haar
stoel terug vallen.

jacoba Calkoen. Levensopgang 11
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HOOFDSTUK XIX.

's Middags bracht een autotocht eenige afleiding in den
gespannen toestand, die Prank's heftige woorden hadden
veroorzaakt, maar de overtuiging bij Ivonne en Louis, dat
het op hun weg lag Prank te helpen, terwijl hij toch elke
gelegenheid tot meerdere vertrouwelijkheid met beslistheid
vermeed, maakte dat de stemming gedrukt bleef. En toen
allen 's avonds afgemat door de drukkende hitte eindelijk
van een opkomende avondkoelte zaten te genieten, was de
gelegenheid tot vrijere uitwisseling van gedachten nog niet
gevonden.

De kinderen waren eindelijk onder hevig protest naar
bed gebracht en Ivonne was nu met haar dochtertje bezig.
De beide mannen zaten zwijgend in de avondstilte en volg-
den met hun blikken den blauwen rook van hun sigaren.
Louis pijnigde zich voortdurend met de vraag hoe zal 'k
toch tot dien verduisterden, wanhopigen mensch zoo kun-
nen spreken, dat hij mij zijn vertrouwen schenkt ? Maar 't
lukte hem niet en eindelijk besloot hij de koe maar bij de
horens te vatten, hoe dan ook.

Meneer Prank, u bevalt me heelemaal niet. Ik spreek
nu wel niet als uw dokter, maar als vriend zou 'k u wel
willen raden meer om uw gezondheid te denken. LI ziet zoo
bleek, uw oogen staan soms zoo dof en uw geheele houding
spreekt van een krachteloosheid, die noodlottig zou kunnen
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worden. Misschien is de hoofdzaak van die depressie in de
tijdsomstandigheden gelegen, die vooral voor kunstenaars
in 't algemeen wel heel zwaar en somber zijn. Als dit zoo is,
denk er dan toch aan, dat u vrienden hebt, die u niet in den
steek zullen laten. En spreek nu niet van verplichting en
dank — die woorden staan werkelijk niet in mijn woorden-
boek. U bent toch getrouwd, vriend, denk aan uw vrouw,
aan uw kinderen.

Louis voelde zelf het wrange van zijn laatste woorden,
bekend als hij was met de gebrokenheid van dat ongeluk-
kige gezin, maar meende, dat de herinnering aan de plich-
ten, die Prank op zich had genomen, misschien nog een
middel zou zijn om hem uit zijn apathie op te wekken. Prank
antwoordde niet.

— Man, waarom staat je oog zoo somber, zijn dan alle
woorden, die 'k als vriend tot je spreek, geheel waardeloos
voor je ? Of denk je, dat maar holle woorden zijn, zonder
het vaste plan je uit je ellendigen toestand weer uit te helpen?

— Dokter, sommige menschen dragen hun rampen en
smarten met lachend gezicht, anderen dragen ze met den
frons van lijden en bezwijken. Tot die laatsten behoor ik
helaas. 'k Twijfel niet aan uw hulp, 'k schrik zelfs niet terug
voor de nieuwe verplichting, die 'k op me zou nemen, als u
me geldelijk te hulp kwam. Maar toch zeg ik — doe 't niet
ter wille van mij, dokter. En wat zou u er toe brengen iets
voor mijn vrouw en kinderen te doen, die u nauwelijks kept?
Vrouw en kinderen !. .. Hoe prachtig klinkt dat, he dokter?
Is niet, of men een schat van zuiver goud de zijne kan
noemen ?... Ha ha... blik, oud-roest en niets anders... Moet
ik daarvoor mijn leven, mijn arm, mislukt leven voortslepen?
Is dat eigenlijk niet te veel gevergd? Iederen nieuwen mor-
gen weer die hopelooze last opnemen, waarvoor niemand je
dankt en waaraan iedere nieuwe dag weer 't zijne toe-
voegt... Maar ze zijn er nu eenmaal, die vrouw uit vrijen
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wil getrouwd, die kinderen in het beklonken en gezegeld
huwelijk verwekt Misschien zal toch nog eenmaal de tijd
komen, dat u uw hand over mijn gezin uitstrekt...

Steeds moeilijker waren de woorden over de lippen van
den man gekomen, bij wien de ineengezonken, bevende
gestalte van een met moeite bedwongen zielelijden sprak.
Louis durfde bijna niet meer te spreken — elk woord, hoe
hartelijk ook gemeend, moest op deze wanhoop afstuiten.
Prank voorkwam hem en zei haastig

'k Hoor mevrouw komen. Doe me plezier en spreek
hier niet verder over. 'k Heb haar van morgen al zoo met
mijn onbehoorlijk optreden gekweld, laat dit voor vandaag
genoeg zijn.

Goed, zei Louis hartelijk, laten we 't voor dezen avond
laten rusten, morgen komt er weer een dag.

Prank zweeg.

paean,	 prose	 swomal	 poem."	 pummif	 immalf	 imams,	 paw".

Weer stond het ontbijt op het terras klaar. De kinderen
juichten in den nieuwen morgen en bouwden zandkasteelen.
Ivonne droeg haar baby in de zon, die de bloote armpjes en
beentjes met zachten gloed bescheen. Louis las het morgen-
blad en wachtte op den gast. Maar eindelijk duurde het hem
te lang en ging hij naar binnen om te zien, of hij nog in zijn
kamer was, of misschien zooals den vorigen dag een mor-
genwandeling was gaan maken. Hij kwam al gauw weer
naar buiten op 't terras en riep Ivonne toe :

Vrouwke, laat ons maar met ontbijten beginnen, onze
gast is er al weer van door, we zullen maar niet langer
wachten. Kom jongens, een, twee, drie op je plaats.

Juffrouw Sophie bond hun de servetjes voor en schoof
hun de met ongeduld verwachte bordjes toe. Haar vrien-
delijk, zacht gezicht, waarop de ouderdom zijn stempel be-
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gon te drukken, was als een zonnestraal, die alles wat zij
deed, tot iets lief s, iets moois maakte. Zij was heelemaal met
het gezin samengegroeid, waarvan zij al zoo lang deel uit-
maakte.

Het ontbijt werd zooveel mogelijk gerekt, maar Prank
verscheen niet. De morgen ging voorbij en nog altijd was
de wandelaar niet teruggekomen. Ivonne kreeg een gevoel
van onrust, dat haar eindelijk naar de logeerkamer dreef,
maar deze was keg. Het bed was opgemaakt, alles was in
orde. Een vest hing over een stoel en het horloge lag op
het nachtkastje.

Onwillekeurig bleef Ivonne's blik hierop rusten, toen er
opeens een ontstellende gedachte bij haar oprees. Waarom
lag dat horloge, dat Prank altijd bij zich droeg, daar nu op
het marmer van het kastje en kwam hij niet van zijn mor-
genwandeling terug? Zij voelde, hoe haar beenen begonnen
te trillen van schrik, tastte naar een steun en trachtte de
zwakte te overwinnen, die haar met machteloosheid sloeg.
Toen haastte zij zich naar Louis' kamer, waar deze brieven
zat te schrijven.

— Man...
De vreemde klank in Ivonne's stem deed hem opspringen;

hij zag haar wit, angstig gezicht.
Vrouwke, wat is er gebeurd ?...

— Prank — Louis — waarom komt Prank niet terug ?
— Is hij er nog niet ?... Kind, is er wat met hem ?...

'k Weet niet... maar zijn horloge ligt in de logeer-
kamer... waarom nam hij niet mee ?

Eerst drong het nog niet tot hem door, waarom zij dit
zeide en waarom zij er zoo doodelijk verschrikt uitzag. Toen
begreep hij opeens.

Hij zal vergeten hebben het mee te nemen, aarzelde
hij zonder overtuiging.

Hij draagt 't altijd bij zich...
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— Kind, maak je niet zoo angstig, hij komt wel terug,
hij zal in de bosschen verdwaald zijn.

— je gelooft zelf niet, wat je daar zegt... Hij is een wan-
hopig man... hij kan zich wel van kant gemaakt hebben...

Bevend leunde Ivonne tegen hem aan.
— Dat verhoede God... Maar in ieder geval moet er wat

gedaan worden, 'k zal hem laten zoeken en zelf mee zoeken.
Maar houd je dan wat kalm, wacht rustig af, misschien
maak je je onnoodig zoo ongerust.

De kalme, gedecideerde stem van haar man bracht Ivonne
wat tot rust. Maar Louis was niet zoo rustig, als hij zich
voordeed. Snel greep hij zijn hoed en verliet het huis.

De uren kropen voorbij, zonder dat Louis thuiskwam.
Ivonne kon niets gebruiken door den verterenden angst, die
haar ieder door Prank gesproken woord weer duidelijk in
het geheugen terugvoerde. Rusteloos liep zij in haar boudoir
heen en weer, om dan weer uitgeput in een stoel neer to
vallen. Etenstijd naderde, de kinderen waren dwingerig en
lastig door de warmte en eischten haar zorg. Toen, einde-
lijk, klonken er voetstappen op het terras en kwam Louis
vermoeid, verhit en met stof bedekt de eetkamer binnen.
Hij zeide niets, maar schudde treurig het hoof d.

Ivonne vloog naar hem toe.
— Raak me maar niet aan, vrouwke, 'k zal me eerst gaan

verfrisschen.
— Heb je niks ontdekt ?
— Niks. Overal is zijn signalement verspreid door tel.-

foon, telegraaf en radio, maar tot nu toe is hij niet gevonden.
We hebben den geheelen omtrek doorzocht, alien, die maar
eenigszins konden, hebben meegezocht, maar tevergeefs.
'k Vrees nu werkelijk ook, dat hem een ongeluk is over-
komen.

— Of...
— Spreek dat nog niet uit, lieve hart, totdat dit niet
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!anger te loochenen is.
Hij liep vermoeid de kamer door. Ivonne viel op een stoel

neer en bedekte haar gezicht met haar handen.
— Erbarming, o God, steunde zij, last dit toch niet

gebeuren...
Alle pogingen om Prank te vinden, bleven vruchteloos

en naar zijn woning in den Haag was hij ook niet terug-
gekeerd. Bij het nazien van het weinige, dat hij in de logeer-
kamer had achtergelaten, vond men in den binnenzak van
zijn vest een kleine som geld, maar verder geen spoor, dat
op zijn voornemen om te verdwijnen wees. Toch sloeg het
vinden van dit geld aan alle hoop den bodem in. Was hij
zijn gezin niet voor altijd ontvlucht, dan zou hij dit geld
voor eigen gebruik gehouden hebben en — hij was in zijn
woorden ook duidelijk genoeg geweest. Louis en Ivonne
hadden nu genoeg begrepen, al spraken zij het tegen an-
deren niet uit.

De schrik, de angst en het afgrijzen, die over Ivonne
waren gekomen, waren te veel voor haar geweest. Zij
kwijnde, kon niet slapen, schrikte van ieder ongewoon ge-
luid. Juist de onzekerheid drukte als een looden last op haar
gevoelige ziel. Louis deed voor haar wat hij kon, maar hij
ging er zelf ook onder gebukt en duizend vragen kwelden
hem, als ook hij de tijden in zijn geheugen terugriep, waarin
hij telkens weer met Prank in aanraking was gekomen. Hij
had zich niets te verwijten, had hem voortgeholpen, zooveel
hij kon en toch...

Hoe moeilijk het is hulp te bieden, waar het niet om stof-
felijke nooden maar om bet behoud van een menschenziel
gaat, leerde hij in deze dagen van onrust en zelfonderzoek.

Twee dagen daarna kreeg hij telefonisch bericht, dat het
lijk van den armen Prank bij Wijk bij Duurstede was opge-
haald. Hij durfde het bijna niet aan Ivonne te vertellen, die
zoo stil en bleek door het huis liep, maar het was niet te ver-
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mijden. Half bewusteloos viel zij in een stoel neer.
— Louis, snikte zij, ik wist 't, ik voelde *t, de Rijn moest
zijn... de Rijn als verlosser uit den greep van het moor-

deride leven...
Ivonne, wat zeg je toch... kijk toch niet zoo verwezen,

zei Louis ongerust.
Hij heeft 't gezegd... zet voor Seine — Rhin en voor

Paris — la vie, dan is 't ook voor ons kostbaar landje van
toepassing...

Zij vertelde van het laatste gesprek, dat zij met Prank
had gehad en van den ellendigen indruk, dien het op haar
had gemaakt, en toch begreep zij nu eerst de hopeloosheid,
die in deze gekneusde ziel had gewoond. Toen herinnerde
Louis zich ook met schrik de woorden van Prank : „mis-
schien zal de tijd toch nog eens komen, dat u uw vriend-
schapshand over mijn gezin zult uitstrekkee. Had Prank
toen niet in het voile bewustzijn van zijn plan een beroep
gedaan op hem voor zijn gezin, dat hem tot den ondergang
had gebracht?... Louis besloot, hoewel hij Ivonne niet graag
achterliet, naar den Haag te reizen en te zien, wat hij voor
dat gezin doen kon.

Toen hij na drie dagen terugkeerde, kon hij Ivonne ver-
tellen, dat hij voor de weduwe en de kinderen voor den
eersten tijd zooveel mogelijk gezorgd had, maar dat hij nu
ten voile begreep, dat een fijne kunstenaarsziel als die van
Prank in die omgeving niet had kunnen leven. Niets dan
haat tegen den man, die haar en haar kinderen in ellende
had achtergelaten en niet het minste begrip van wat zij
tegenover hem te kort was gekomen. Zijn strijd, zijn wan-
hoop, waarover Louis haar had gesproken, telde zij niet, zij
geloofde er zelfs niet aan... voor haar bleef hij de lafaard,
die haar in den steek had gelaten.

— En de familieleden en vrienden, hoe oordeelden die ?
Louis haalde zijn schouders op.
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— Ieder naar zijn karakter, de eene minachtend, de ander
medelijdend. voor zijn zwakheid, maar ik was de eenige die
hem...

— Kon je zijn daad goedkeuren, hem vrijspreken, Louis?
— Vrijspreken ?... Misschien. Maar in ieder geval be.

grijpen. En dan — Ivonne, wat is menschelijk oordeel ten
slotte waard. Gods oordeel zal wel anders zijn, want Hij,
Die precies weet, wat er in Prank is geknakt en gebroken,
zal over zijn wanhoopsdaad niet hard oordeelen.

— Konden we hem maar helpen, Louis.
— God heeft in zijn groot rijk betere en sterkere helpers,

dan wij zijn, lieveling. Ik twijfel er niet aan, of hij zal spoe-
dig tot vrede komen.

— We zullen gedachten van lief de en vriendschap naar
hem uitzenden, fluisterde Ivonne.

— Juist, ik ben ook van oordeel, dat goede, liefdevolle
gedachten zelfs kunnen doordringen en troosten in een
wereld, die voor onze stoffelijke waarneming gesloten bligt,
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HOOFDSTUK XX.

Drie jaren later.
Op haar ruststoel uitgestrekt, lag Ivonne voor het raam,

waarachter de vallende avond donkerde. Smal en moe
rustte het lieve, jonge gezicht tegen het zij den kussen en de
groote, donker-omrande oogen volgden het spel der wolken,
die haastig langs de gele avondlucht voorbij dreven. Haar
gedachten gingen langs moeilijke paden, onwillig en droevig.

Zij zag haar leven, haar mooie leven van haar huwelijks-
jaren met Louis, die wel niet geheel van stormen waren vrij
gebleven, maar haar toch zooveel geluk hadden gebracht.
Louis' lief de, haar drie heerlijke, gezonde kinderen, de
vrede van haar mooie huis en bovenal het samen zoeken- en
samen worstelen van haar en Louis, om het Ideaal te vinden
en nader te komen, dat zij wisten op aarde slechts heel in
de verte te kunnen zien, maar dat hen toch met sterke
trekking trok. Zij had gehoopt met Louis samen steeds
hooger en hooger te kunnen stijgen in de vlucht hunner
zoekende zielen, nog vele, vele jaren lang, zij had ver-
wacht met hem te zamen voor hun kinderen te blijven een
lichtend voorbeeld, een krachtige steun om ook hen op te
voeren boven het niveau, waarop de meeste menschen
blijven staan, omdat zij alleen van het aardsche hun geluk,
hun toekomst verwachten. Maar nu voelde zij 	 dit heer-
lijke geluk zou haar deel niet zijn.
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De geboorte van haar dochtertje was haar duur te staan
gekomen. Het gezonde kindje liep nu als een tot leven ge-
wekte zonnestraal door huis, maar haar had haar komst de
gezondheid gekost. De daarop volgende zomer met de ver-
schrikking en de pijnigende gedachten, door Pranks ontij-
dig sterven bij haar gewekt, hadden haar nog meer aange-
pakt. En daarna was het een voortdurend dobberen geweest
tusschen een sukkelende gezondheid en een schijnbaar her-
stel. De koude zeewind veroorzaakte een onaangename
hoest, die telkens weer terugkwam en haar-zelf en Louis
met onrust vervulde.

Als zij dan zoo moe en met pijnlijke borst op haar bed lag,
dacht zij dikwijls aan Bien morgen terug, toen zij haar
ouders had zien staan, die haar zoo treurig hadden aange-
keken, alsof ze haar voor naderend verdriet hadden willen
waarschuwen en zij begreep, dat hun bezoek meer te betee-
kenen had gehad dan alleen een waarschuwing voor haar
naderende bevalling.

Toen had Louis het besluit genomen zijn praktijk in den
Haag op te geven en voor goed naar Huis te trekken. In
het begin scheen het, dat zij sterker werd in de zachte Gel-
dersche lucht tusschen de bosschen, den winter waren zij
goed doorgekomen, maar toen de warme zomerdagen waren
gekomen, verliet haar de herwonnen kracht weer en nu lag
zij maar het liefst in haar kamer voor het raam en rustte van
den eenen dag in den anderen en bleef toch altijd even moe.
Zij bewaarde daag'lijks al haar kracht voor den tijd, dat de
kinderen bij haar kwamen, maar de zorg voor haar lieve-
lingen had zij zoo langzamerhand voelen wegglippen en in
de handen van juffrouw Lindeman overgaan.

Zij maakte zich ook Been illusies meer over mogelijke
beterschap, zij wist, dat de scheiding van haar man en
kinderen nog maar een kwestie van tijd was en zij dacht
°peens aan dat gedeelte van „De Kleine Johannes" van
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Frederik van Eeden, waar Pluizer zegt :
„Eens, Johannes, zal achter zulk een venster in een stifle

„kamer een flauw lichtje branden. Een droevig lichtje, dat
„peinzend trilt en de schaduwen op den wand doet dansen.
„Er zal geen gerucht zijn in de kamer dan nu en dan een
„zacht snikken. Er zal een bed staan met witte gordijnen,
„met lange schaduwen in de plooien. En in dat bed zal jets
„liggen, — wit en stil. Dat zal de kleine Johannes geweest

Een rifling liep haar door de leden, het was haar, alsof
die booze, niets ontziende Pluizer achter haar stond en
hoonde : dat zal de arme Ivonne geweest zijn. Zij drukte
haar hand op haar hart, waarvan het angstig kloppen haar
benauwde. Haar oogen zochten het wegzinkende licht buiten
en bleven op een witte wolk rusten, die nog even door een
roze zonnestraal was aangeraakt. Zij zag de wolk den vorm
aannemen van een scheepje met gebolde zeilen en van de
mast wapperde lustig een wijd-uitwaaiende wimpel. Snel
zeilde het scheepje langs rustiger wolken voorbij, maar de
wimpel maakte zich los en verdween. Nu zonk de mast
achterover en trok de zeilen mee — het schip vervaagde,
maar de wolk nam de gedaante aan van een vrouw, die met
lachend gezicht achterover lag. Een oogenblik daarna had
ook deze gedaante zich opgelost en bleef er niets over dan
een wolk, met rozen gloed doorzeefd.

Nadenkend staarde Ivonne deze na, tot ze verdween,
maar haar gezicht was nu rustig en haar oogen straalden
van een gelukkig licht. Zij had de wolkentaal verstaan...
Was haar leven met Louis niet geweest als de vroolijke,
rustige vaart van het scheepje en hadden zij ook niet den
wimpel hoog aan den mast lang-uit laten wapperen op den
adem van het geluk ? Nu was de tijd niet verre meer, dan
werden wimpel en zeilen ingehaald en kwam er een eind aan
haar aardsche reis. Dan zou zij ook liggen op het witte bed
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in de stille kamer en zou ook om haar de rouw en de droef
held klagen, maar haar ziel zou glimlachend kunnen stijgen
naar die verborgen wereld, waarvan zij hier op aarde reeds
den schoonen weerschijn had gezien. Nu gaf zij haar kin-
deren rustig over — zij wist dat hun jonge leventjes door
de zelfde Hand bestuurd zouden worden, die ook haar had
geleid. En haar man zou wel met droefheid vervuld nau-
welijks kunnen scheiden van dat stille lichaam — die uiter-
lijke verschijning van zijn Ivonne dat hij zoo lief had ge-
had, maar hij wist ook, dat zijzelf niet uit zijn leven was
verdwenen, dat het doodsbed, het graf niets kon omsluiten
dan haar stoflichaam en dat haar ziel, haar ware „ik - opge-
stegen was naar dat Rijk van licht en leven, waarmee zij-
beiden reeds zoolang door het heimwee hunner zielen ver-
bonden waren geweest. Zij dacht aan enkele regelen uit een
gedicht, dat zij zoo dikwijls had herlezen, dat zij zich som-
mige gedeelten geheel kon herinneren

„Gij meendet, Vorst der Stilte, dat in deze hoven
„Gij met ons vleesch ook ziel en geest bezat ?...
„En zijt verbaasd, verbijsterd bij 't aanschouwen
„Van mij, dien gij ook meendet, dat gij hier gekerkerd

[hadt ?...
„O ja, gewis	 't versleten pelgrimskleed, de staven,
„Die m'ondersteunden, Coen mijn wank'le voet
„teen kracht meer had, zij alle lagen
„Wel veilig opgeborgen, maar gij moet
„Mij wel verstaan : — de ware mensch ontkwam
„Aan 't somber graf, aan 't duister... en hij nam
„Zijn vlucht naar beter oorden, dan deez' aard ze biedt,
„Waar zijn vermoeide ziel nu rust en wee geniet.
„Vermoeide	 zeg ik ?... o goddelijke liefde,
„O goddelijke kracht, o heerlijk, godd'lijk licht !...
„Mijn ziel is vrij, mijn kracht vernieuwd, mijn zwakke voet
„Drukt vlug en licht den bodem, waar ik leef...
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Er lag een uitdrukking van stil geluk op Ivonne's gezicht,
toen zij opstond en een klein boekje uit haar boekenkastje
nam, waarin deze regels te vinden waren. Zij onderstreepte
de woorden en schreef op den witten rand :

„Denk hieraan, mijn Louis, als ik naar beter, hooger
leven zal zijn opgegaan en je in je droefheid van mijn
sterven misschien een oogenblik zou vergeten, dat er
Been Dood is, dat ik tot krachtiger leven zal zijn ontwaakt
en onzichtbaar bij je zal zijn.

Je trouwe vrouw, die op je wacht."

Toen Louis enkele oogenblikken later binnenkwam, zag
hij bij het schemerlicht, dat nog door de hooge ramen viel,
hoe haar bleek gezichtje van een stil en vredig geluk sprak,
dat hem bijna bovenaardsch toescheen.

— Hoe gaat 't, mijn vrouwke ? en hij bong zich over haar
been om haar te kussen. Zij sloeg haar dunne armen om zijn
hals en zei :

Goed, lieveling, 'k heb een heerlijk, rustig uurtje
gehad.

'k Was bang, dat 'k je te lang alleen had gelaten,
maar 'k werd in dorp wat lang opgehouden. De burge-
meester is in Bodegraven benoemd en nu wil men, dat ik
bier burgemeester zal worden. Hoe vin-je nu dien inval ?

Hij lachte. Maar Ivonne kwam levendig overeind en zei :
Wat zou dat goed zijn, Louis. Vroeger waren de

heeren van 't Huis altijd burgemeester van de gemeente.
Papa zou 't nu zeker oak willen, dan neemt zijn geliefd huis
weer de plaats in, die 't altijd had.

Louis trok een grimas.
Ja ja	 maar 't Huis moet 't toch niet doen Ik kan

me mijzelf absoluut niet als burgemeester denken	 heb 'k
er wel de bekwaamheid toe...
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— 'k Geloof van wel, omdat 'k weet, dat je altijd al je
krachten zult inspannen om je eens opgenomen werk goed
to volbrengen.

— Ja, dat kan 'k je garandeeren, zei hij opgewekt. En
dan ben jij zoo'n echt burgemeesterske naast me — me
dunkt, ik durf 't wel aan.

Lachend keek hij op haar neer, maar toen hij dat bleeke
gezichtje met die groote, glinsterende oogen tot zich opge-
heven zag, verdween de lach en drukte hij haar hartstoch-
telijk tegen zich aan.

— Laat me niet alleen, mijn lieveling, als deze post me
wordt toevertrouwd, zei hij schor.

— Zoolang ik kan, blijf ik, was 't rustige antwoord, maar
vergeet nooit, mijn eigen man, dat 'k ook onzichtbaar bij je
blijf; al kun je mijn stem dan niet meer hooren, dan zal 'k
met hooger hulp toch tot je ziel spreken en zul je hieruit
telkens weer moed en inzicht putten, als je voor moeilijk-
heden staat.

Het laatste gele licht was achter de bosschen verdwenen,
maar man en vrouw zaten nog lang in stilte bijeen en hun
zielen wisten, dat de band, die hen verbond, niet alleen voor
dit leven, maar voor de wachtende eeuwigheid was gelegd.
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HOOFDSTUK XXI.

— Nee, burgemeester, daar doe 'k niet aan mee, ze
krijgen mijn grond niet.

't Spijt me, van Essen, man, maar 't zal je niet oaten.
Dat stuk is noodig voor den nieuwen weg, die door den
Staat wordt aangelegd. voor toenemend autoverkeer.

Ja, dat heeft burgemeester me al zoo dikwijls gezeid,
maar even dikwijls zeg ik : ik doe er niet aan mee. Mijn
boerderij is al wel twee honderd jaar het eigendom van de
van Essens geweest, ze hebben ze altijd grooter gemaakt
en er land bijgekocht, maar verkocht hebben ze nooit en zal
nu ook niet gebeuren, zelfs niet voor een brief je van tien
duizend gulden.

't Helpt je niks, man, de weg is vastgesteld en een
deel er van is al klaar. Je begrijpt toch wel, dat ze zich niet
'anger door je gemopper zullen laten storen, waar de wet
hen machtigt tot 't onteigenen van 't benoodigde land ?

De aderen zwollen tot dikke koorden op het roode, booze
gezicht van den boer, die plomp en vierkant voor Louis in
zijn werkkamer stond. Nu daalde zijn vuist met luiden slag
op de tafel neer en riep hij :

Schei der maar van uit, burgemeester, helpt u niks
en de heeren uit den Haag krijgen 't niet, zoo waar als 'k
bier sta. Schrijf dat maar en als de weg er toch moet komen,
dan moet er maar een bocht om de boerderij gemaakt wor-
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den. Morgen, burgemeester.
Hij keerde zich om en verliet met zwaren stap de kamer.

Louis leunde vermoeid tegen de leuning van zijn bureau-
stoel. De koppige van Essen was na zooveel maanden van
meer of minder verzet van anderen, die hun land moesten
afstaan, de eenige, die niet wilde begrijpen, dat al zijn tegen-
stand niets zou oaten. Nu kwam hij ieder oogenblik zijn
boosheid luchten en bracht ook in het dorp de gemoederen
in onrust.

De twee laatste jaren waren voor Louis niet gemakkelijk
geweest. Hij was werkelijk tot burgemeester van Randdorp
benoemd geworden en met veel vreugde door de dorpelin-
gen ingehaald, maar de plaats in de auto, waar Ivonne had
moeten zitten, was leeg gebleven, zij was niet sterk genoeg
meer om de vermoeienissen van de installatie te doorstaan.
Toen het voorjaar in het land kwam, had hij zijn lieve, zachte
Ivonne moeten laten heengaan en stond hij met zijn kin-
deren bij het graf, waar de stoffelijke vorm van zijn vrouw
was begraven en vertelde hun van hun lieve moeder, die
daar niet zelf lag, maar onzichtbaar bij hun was of anders
in haar hemelhuis met de mooie, witte bloemen. Hij trachtte
hun kinderleven zoo zonnig mogelijk te maken, maar in een-
zame uren streed hij dikwijls tegen de wanhopige gedachte,
dat zijn levensvreugde voor goed van hem was weggegaan.

Voor zijn dorp streefde hij er naar, het tot nieuwen bloei
te brengen en het plan tot den nieuwen verkeersweg had
hij dan ook met vreugde begroet. Nu bleek evenwel, dat de
onteigening van de strooken land, die noodig waren voor de
verbreeding en het rechtmaken van den weg, in heel slechte
aarde viel bij sommige boeren en het had heel wat moeite
en geschrijf gekost, voordat de tegenstand was gebroken.
Behalve bij den halstarrigen van Essen, die de grootste
boerderij van de streek bezat en breed-uit op zijn geldzakken
zittend naar geen bod op zijn land luisterde, totdat men hem
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met onvrijwillige onteigening had gedreigd.
Louis stond op en liep den tuin in om zijn ergernis kwijt

te raken. Toen hij de stille laan, die het landgoed aan den
straatweg begrensde, doorging, klonk door een open ven-
ster het geluid van de radio. „Das gibes nur einmal, das
kommt nicht wieder", hoonde een mannestem met begelei-
ding van een jazz-band. Ja, dacht hij boos, was dat maar
waar... Honderd maal was hij met dien harden kop al in
botsing gekomen en wie weet hoe vaak nog, totdat hij ein-
delijk zeggen kon : das kommt nicht wieder.

Toen Louis weer thuis kwam, zocht hij de stilte van
Ivonne's boudoir op. Hier zat hij dikwijls om van zijn dage-
lijksche werkzaamheden uit te rusten en dan had hij het
gevoel of hij zijn lieveling bij zich had. Wel had hij er nog
nooit de bevestiging van gekregen, al had hij wel eens een
helderziende bezocht, maar hij twijfelde er niet aan, dat zij
dikwijls bij hem was. Hij zat dan in haar stoel voor het raam
of voor haar schrijftafeltje en verdiepte zich zoo graag in de
brieven en souvenirs, die hij daarin vond of in de boeken,
die zij gelezen had. Ook nu stond hij weer voor de geopende
boekenkast en zocht naar een boek, dat hij dikwijls in haar
hand had gezien, om wat afleiding voor zijn vermoeide her-
senen te zoeken. Zonder dat hij wist, waarom hij juist dat
boekje nam, bladerde hij vluchtig in een klein boekje met
gedichten en stuitte op het duidelijke schrift van Ivonne op
den witten rand van een bladzijde naast eenige onder
streepte regels.

„Denk hieraan, mijn Louis, als ik naar beter, hooger
leven ben opgegaan, en je in je droefheid om mijn sterven
misschien een oogenblik zou vergeten, dat er geen Dood
is, dat ik tot krachtiger leven zal zijn ontwaakt en onzicht-
baar bij je zal zijn.

je trouwe vrouw, die op je wacht."
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Toen las hij de onderstreepte woorden.

,,Ge meendet, Vorst der Stilte, dat in deze hoven
„Gij met ons vleesch ook ziel en geest bezat ?...
„En zijt verbaasd, verbijsterd bij 't aanschouwen
„Van mij, dien gij ook meendet, dat gij hier gekerkerd

[hadt ?...
„O ja, gewis — 't versleten pelgrimskleed, de staven,
„Die m'ondersteunden, toen mijn wank'le voet
„Geen kracht meer had, zij alle lagen
„Wel veilig opgeborgen, maar gij moet
„Mij wel verstaan : de ware mensch ontkwam
„Aan 't somber graf, aan 't duister... en hij nam
„Zijn vlucht naar beter oorden, dan deez' aard ze biedt,
„Waar zijn vermoeide ziel nu rust en vrëe geniet.
„Vermoeide ziel", zeg ik ?... o goddelijke liefde !
„O goddelijke kracht, o heerlijk goddlijk licht !
„Mijn ziel is vrij, mijn kracht vernieuwd, mijn zwakke voet
„Drukt Licht en vlug den bodem, waar ik leef !
„En ook mijn hand, die nog met sidderende ving'ren
„De teekenstift hanteerde, tot die haar ontgleed,
„Is vast en sterk. — 0 wonder van geluk !... Wie

[wrochtte,
„Wie gaf dit wonder toch aan mij, die moe van leed
„En strijd mij als 't vermoeide kind to slapen lei ?"

Louis kende dit boekje, maar hij had zich nooit bizonder
voor gedichten geinteresseerd, geheel anders dan Ivonne,
die zoo intens kon genieten van die in zijn schatting dikwijls
zoo grillige woorden en beelden. Maar nu kwamen hem de
tranen in de oogen en begreep hij in welke gemoedsstem-
ming zijn vrouw deze regels had doorgelezen. Ze waren uit
een gedicht ter herinnering aan den overleden schilder Jan
Toorop, die hier werd voorgesteld als zijnde in samenspraak
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met den Dood. Toorop staat op het door maanlicht besche-
nen kerkhof tegenover dien dood, dien machtigen Vorst der
Stilte en roept hem vol vreugde toe „Ik ben niet dood, wat
gij s hier bewaart, is niets dan mijn arm-versleten lichaam,
maar ik leef en ben tot nieuwe kracht ontwaakt !"

Met deze gedachte had zijn lieveling hem willen steunen,
als zij niet meer bij hem was en als hij soms neerslachtig en
vermoeid zijn eenzaamheid zou beseffen. Daarom had zij
deze woorden onderstreept, daarom had zij geschreven, dat
zij hem onzichtbaar nabij zou zijn. Haar liefde had voorzien,
hoe er ondanks zijn overtuiging dat zij elkaar eenmaal weer
zouden zien, toch telkens weer moeilijke uren voor hem
zouden komen. Dan wilde zij hem de zekerheid geven, dat
zij toch als zijn trouwe kameraad naast hem stond en met
zijn hand in de hare hem woorden van troost influisterde.
0, had hij de gave van het tweede gezicht maar — was hij
maar helderhoorend, dat hij de fluistering van haar stem
kon hooren, maar de kamer bleef voor hem ledig en stilte
was om hem heen... Weer nam hij het boekje op en herlas
de hoopvolle woorden, die er in geschreven waren en die
van zooveel zorgende liefde getuigden. Zijn hoofd zonk op
zijn ineengestrengelde handen en hij sloot de oogen. De tijd,
die na haar heengaan voorbij was gegaan, zonk voor hem
weg. Zij stond bij hem, legde haar hand op zijn schouder en
zei, zooals zij vroeger had gezegd, als hij vermoeid en vol
zorg over een van zijn patienten was thuis gekomen :

Jij hebt je plicht gedaan en geraden zoo goed als je
maar kon, last nu de uitkomst over aan die Macht, die altijd
het laatste woord to spreken heeft.

Je hebt gelijk, mijn vrouwke, kwam het fluisterend
over zijn lippen, 'k zal me niet door moeilijkheden laten neer-
drukken, er zijn ten slotte erger dingen dan de onhebbelijk-
heden van een bekrompen Veluwschen boer.

Een juichend kinderstemmetje klonk door de gang :
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— Pappie, pappie, waar ben jij ?
Hij sprong op, liep naar de kamerdeur en het volgende

oogenblik hield hij een klein, spartelend menschenkind met
blonde krulharen, het levend evenbeeld van Ivonne, in zijn
omhoog-gestrekte armen. Een gevoel van groot geluk door-
stroomde hem en alle droevige gedachten gleden van hem
weg. Zoo, met zijn dochtertje op den arm, kwam hij opge-
wekt de eetkamer binnen, waar juffie en de jongens hem
opwachtten.
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HOOFDSTUK XXII.

Louis reed weer door de hem zoo bekende straten van
den Haag. Hij was op audientie bij den Minister van Wa-
terstaat geweest, met wien hij een conferentie over het
nieuwe wegenplan had gehad, waarbij zijn dorp ook was
betrokken. Van Essen had weliswaar na buien van woede
en eindeloos gemopper het hoofd in den schoot gelegd, maar
er waren toch nog enkele ministerieele besluiten, waarover
hij met den minister moest confereeren,

Nu was alles naar wensch afgeloopen en besloot hij nog
eens naar een helderziende te gaan, in de hoop een bood-
schap van Ivonne te zullen krijgen. Hij zond de auto bij de
deur weg en zat een oogenblik later tegenover den hem
geheel onbekenden man, aan wien hij zijn naam en woon-
plaats niet had medegedeeld, hij had alleen per telefoon een
seance aangevraagd. Hij had gehoord, dat deze man een
op-en-top eerlijk medium was en zelfs geen honorarium
aannam, als hij voelde, dat hij den bezoeker niet had kunnen
bevredigen.

Zij zaten tegenover elkaar aan een kleine tafel. Het voile
zonlicht scheen naar binnen en op de bloeiende planten in
den bloemenbak. Het ernstige, wat vermoeide gezicht van
den helderziende maakte een aangenamen indruk op Louis.
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Deze keerde zich tot hem.
'k Kom niet bij u, meneer, om van u voorspellingen

te hooren over mijn toekomst, 'k wilde u alleen vragen, of
u soms kunt zien, wie bij me zijn.

Al toen u binnenkwam, zag 'k dat u niet alleen was.
Bent u spiritist ?

- Ja, meneer.
- Dat dacht 'k al. Hij zweeg even. Nu moet u me rustig

laten spreken, me niet onderbreken, behalve als 'k u wat
vraag.

- 'k Weet 't, meneer.
De helderziende keek een oogenblik stil voor zich uit.
— Er zijn verschillende gestalten om u heen. Eèn gestalte

toont zich nu heel duidelijk, een jonge vrouw met vriende-
lijke, zachte oogen, blauw denk ik, ze staat achter u en legt
de hand op uw schouder. Ze ziet er zwak uit en heeft mooi
blond haar. Nu glimlacht ze en ziet er gelukkig uit. Kent
u haar?

't Is mijn vrouw, zei Louis zacht. In de hoop jets van
haar te hooren kwam ik bij u, want al dacht 'k wel, dat ze
bij me zou zijn, zekerheid had 1 niet. Heeft ze soms een
boodschap voor me ?

— Er komen nu twee gestalten naast haar staan, een
lange heer met grijs haar en snor en een jonge vrouw in een
wat ouderwetsche japon, om de hals een fijne kanten kraag
en daarboven een gouden ketting met een hanger of medail-
lon. Zij lijkt veel op uw vrouw	 misschien een zuster...

— Nee meneer, 't zijn haar vader en haar Jong-gestorven
moeder.

Achter hen verschijnt nu een portret of schilderij in
Breeden lijst. De voorstelling zie 'k niet heel duidelijk, 'k zie
een kind er op staan, maar wat op den achtergrond is, kan
'k niet goed zien.

'k Begrijp 't, meneer, 't is 't geschilderde portret van
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mijn kinderen.
— Weet 't niet. Hij zweeg een oogenblik. Wacht, de

eerste verschijning komt meer naar voren en toont me pa-
pier en potlood, ze schijnt door me te willen schrijven. Ex-
cuseer me een oogenblik, dan ga 'k papier halen.

Met kloppend hart wachtte Louis op zijn terugkomst.
Wat zou Ivonne hem te zeggen hebben, of zou de helder-
ziende zich wat verbeelden of hem wat wijs willen maken ?
Maar de deur ging al weer open en de man legde een schrijf-
blok voor zich op tafel. Zijn hand lag even stil op het pa-
pier, toen begon ze in groote snelheid met ongelijke letters
te schrijven. Louis kon van den overkant lezen, wat ge-
schreven stond.

Ivonne is hier. Heb je mijn boodschap begrepen ?
Zooals de schilder Toorop sprak, spreek ik ook. Alles is
goed. Ik ben gelukkig en altijd bij je. Kus onze lievelingen.

ja, ik heb vers begrepen. Was je bij me, toen
't las ?

Ja, in mijn stille kamer. Vertrouw op de hoogere
Machten en wees moedig.

De hand bleef stil liggen, ook toen Louis nog jets vroeg,
maar hij voelde, dat voortaan alle onzekerheid voor hem
voorbij was. Zijn lieve vrouw had het gezegd : zij en de
openbaring van de goddelijke Almacht zouden hem en zijn
kinderen door het leven geleiden, totdat zij in een nieuwe
levensfaze weer hereenigd werden.

De hand van het medium begon opeens heftig te schok-
ken ---toen kwam ze tot rust en schreef met groote, scheef-
liggende letters : Prank is hier.

Louis was in zijn verbazing bijna van zijn stoel opge-
sprongen, maar hield zich in.

— Prank, vroeg hij, welke Prank ?
— De schilder van 't portret. Ik ben gelukkig, dat ik u

kan danken voor wat u voor mijn gezin gedaan hebt.
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Spreek er niet van. Maar waarom...
Vergeef me, ik kon niet anders, ik was waanzinnig

van leed.
Ja, arme kerel, dat begreep ik. En nu kan 'k lets

voor u doen ? Is er lets, waardoor 'k u misschien meer rust
kan geven? Want 'k veronderstel, dat u 't nog niet zoo heel
gemakkelijk zult hebben.

— Dank u. Mijn ontwaken was duister en moeilijk, maar
die toestand heeft niet lang geduurd. Toen de gevolgen van
de plotselinge scheiding van den geest uit het lichaam voorbij
waren, was ik in egn toestand van vrede en begon ik te zien,
dat ik in een schobne omgeving was vol licht en kleuren.
1k kon dit niet begrijpen en was bang dit weer te zullen zien
verdwijnen. Maar toen kwam er iemand bij me, die me alle
angst heeft ontnomen. Hij had een gestalte vol glans en
majesteit. Hij zeide : „Volgens de goddelijke wetten is de
mensch, die ondanks zijn wil tot strijden eindelijk bezwijkt
onder den last van het leven en doet, wat gij gedaan hebt,
mijn lieve broeder, niet verworpen. Het leven is niet te ver-
nietigen, omdat het eeuwig is als het Alleven zelf. Ge hebt
niet geweten, wat ge deed, toen het water lokte en sprak
van bevrijding en vernietiging. En nu zijt gij bang het
schoone weer te moeten verliezen — maar zet die angst van
u. De mensch maait, wat hij gezaaid heeft. Ik weet, dat ge
onder alle droefheid en afkeer van uw omgeving, toch tel-
kens de last weer op u hebt genomen en uit plichtsgevoel
verder gezwoegd. Dat uw ziel, uw arme, neergedrukte ziel,
toch altijd naar schoonheid zocht, om die met willige hand
uit te beelden, bracht u in deze sfeer. Zie om u heen, mijn
broeder en geniet geniet van de toenemende kracht van
uw afgematte ziel en van uw nog zwak geestelijk lichaam.
Meer en meer zal dat in vergetelheid wegzinken, wat u nu
nog verontrust en plaagt. Wilt ge het ware geluk, het
ware licht, de ware schoonheid veroveren, strijd dan den
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edelen strijd tegen het leelijke en onvolmaakte in uzelf.“
Met groote snelheid was de hand van het medium over

het papier gevlogen, zoodat Louis het niet zoo gauw kon
volgen. Nu hield het schrijven op en werd het papier hem
toegeschoven.

Vol verbazing las Louis. Hij kon zich niet begrijpen, dat
Prank dit werkelijk had geschreven. Prank, die zoo verbe-
ten, zoo opstandig tegenover het leven had gestaan en die
eindelijk de hand aan zichzelf had geslagen. Hij keek den
helderziende recht in de oogen en vroeg :

Weet u, wie dit geschreven heeft en kende u den man?
— Nee meneer, hoor zijn naam voor eerst.

'k Begrijp hem niet, 'k wil graag nog jets vragen...
'k Wil gelooven, dat u Prank bent, maar — al heb ik u
uw daad niet al to erg aangerekend, ik kan me Loch niet
voorstellen, dat u in 't geheel geen berouw zou gevoelen.

Het medium schreef verder :
Berouw ?... Toen 'k tot mezelf kwam, voelde ik een

groote rust in me, zooals bij iemand, die wakker wordt en
nog geen besef heeft van wat er den vorigen avond gebeurd
is, maar alles was donker om me heen en dat gaf me oogen-
blikken van grooten angst. Toen werd mijn omgeving al
lichter en schooner en ten slotte zag ik die lichtgestalte, die
zoo vol liefde tegen me sprak. Waar was toen plaats voor
berouw ?... Ik begreep hoe langer hoe beter dat ik, toen
ondanks al mijn goeden wil bezweek, niet anders had kun-
nen doers, het eene kwam onvermijdelijk uit het andere
voort. Ik klaag niemand van hen, die me zoover brachten,
aan, maar al oordeelen de menschen hard over me — aan
deze zijde voel ik me niet veroordeeld.

Louis wilde nog jets zeggen, maar de hand van de helder-
ziende schreef verder in een klein, mooi handschrift :

Ik mag niet veel zeggen. Alleen dit : Remer dankt jou
en die andere goede menschen voor je steun in mijn wan-
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hoop. Veel heb ik doorgemaakt, maar de goddelijke Bron
van Lief de, die die goede man te hulp riep, heeft me nu tot
meer licht en rust gebracht. Zeg het toch, Witman, aan alle
menschen, dat zij het aardsche leven niet als een spel be-
schouwen. 1k heb het gedaan, maar de bittere ernst en de
wanhoop en het berouw, die er uit voortkwamen, hebben
me jarenlang van alle geluk beroofd.

Nu viel het potlood uit de hand van het medium en on-
danks dat hij het weer opnam, kwam er geen letter meer.

Vol tegenstrijdige gedachten reisde Louis naar Rand-
dorp terug. Zijn Ivonne was toch werkelijk bij hem — bij al
wat hij deed en overdacht en overlegde, bij de opvoeding
van zijn kinderen, bij elk leed, bij elken strijd, die hem mis-
schien nog te wachten stonden, zou het besef van Naar
tegenwoordigheid hem steunen. Eenmaal had zij tegen hem
gezegd, toen zij zijn menschelijke hand voelde, dat het Naar
te moede was geweest, alsof Gods eigen warme, trouwe
Vaderhand zich naar Naar had uitgestrekt en dat zij die
Hand ook zag. Nu voelde hij Naar hand in lief de naar hem
uitgestrekt en hij wist, dat ook die andere Hand er zijn
moest... En in dit oogenblik ging zijn ziel een verbond aan
met die verborgen Macht, waarvan hij voelde, dat Zij alles
bestuurde, zooals bet gaan moest.

Lijden en strijden, liefhebben en scheiden, haat en ver-
drukking, al wat het leven aan schoons en verhevens bracht,
al dit onbegrepene en onbegrijpelijke moest komen, opdat
de mensch der aarde daaruit gesterkt en gelouterd te voor-
schijn zou komen, de een reeds bier — de ander in een vol-
gende levensfaze.

De genotzoeker Remer had na een tijd van lijden en wan-
hoop eindelijk ook zijn les geleerd en streefde naar hooger.
De door het leven gekneusde Prank vond aan gindsche
zijde schoonheid en licht, omdat hij bier op aarde op zijn
eigen verbitterde wijze er naar gestreefd had. En zijn
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Ivonne ?... Lief de-geven was haar aardsche bestaan ge-
weest en de woorden, die zij hem nu had gezonden, spraken
van liefde en bemoediging en van geluk... Hoe waar was
het oude bijbelwoord: Wat de mensch zaait, zal hij maaien.

Zijn oogen zwierven door het coupêraampje over de in
herfstkleuren gloeiende bosschen. Een heerlijk doorschij-
nende, goud-gestreepte lucht en roze door de avondzon ge-
kleurde wolken maakten het landschap tot een boven-
aardsch, schoon schilderij, waarbij men vergat, dat dit een
deel uitmaakte van de soms zoo droevige en door leed ge-
ploegde aarde. Een onbeschrijfelijk geluksgevoel maakte
zich van hem meester en in de extase van zijn ziel, die zich
verhief boven al dat schoone, waarop zijn oog rustte, sprak
hij in de eenzaamheid van de coupe :

— 0, goddelijke Algeest, Alkracht en Alliefde, dank,
dank voor het leven, dat Gij mij gegeven hebt, dat bier op
aarde een worsteling is om nader tot U te komen. Maar al
wat ons wederwaart, hetzij dat we 't ons zelf door onze
dwaasheid en onwetendheid op den hals halen, hetzij de
omstandigheden des levens ons er in brengen, hetzij geluk
en vreugde of tegenspoed en leed ons deel zijn, ik voel dit
alles als een noodzakelijkheid om onzen innerlijken, hooge-
ren mensch tot groei en opbouw te brengen. Mijn handen
strek ik uit tot U, tot U den Oorsprong van alle Zijn. Neem
ze in de Uwe en leid me in de eeuwige baan, die me ten
slotte, als het scheiden van de aarde ook voor mij komt,
brengt tot een hooger leven, waar ik van U, o Groote, weer
nieuwe kracht zal ontvangen, om weer tot hoogere ontwik-
keling, tot nauwere vereeniging met U te komen.

Het stralende zonlicht bracht een heldere schittering in
zijn wijd-geopende oogen. Zijn ziel voelde zich als van al
het aardsche los en hij wist plotseling — waar geen twijfel
of aarzeling meer mogelijk was — dat hij van dit oogenblik
of aan als een vernieuwd mensch het leven zou doorgaan,
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gesterkt als hij zich voelde door het bewustzijn, dat hij een
wel klein — maar omhoog strevend deel was van het groote
Alleven, dat de menschen God noemen.
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OPWAARTS.
Inspiratie.

De duive met blanke wieken
Snijdt sneller, , al sneller de lucht --
Zij heft er haar kopjen ten hemel
In duiz'lende, pijlsnelle vlucht.

De arend op krachtige vleug'len
Zich opheft — de zon tegemoet --
Hij last door geen macht zich beteug'len
VOOr hem 't stralende zonoog begroet.

Der duive pijlsnelle vluchten
Worden eenmaal door matheid gestuit --,
Uit de hoogten der reinere luchten
Werpt de arend zich neer op zijn buit.

De mensch in zijn ijverig streven
Stijgt moeizaam ten bergtop omhoog...
't Bereiken wordt zelden gegeven
Eer het floers dekt het brekende oog.

Slechts 't Godskind op blanke wieken
Snijdt hooger, al hooger de lucht,
En de vleuglen, zoo zwak eerst en teeder,
Groeien uit tot een adelaarsvlucht.

Op die sterke, die machtige vleug'len
Vliegt de ziel ook haar Zon tegemoet...
En niets kan 't verlangen beteug'len,
Als haar 't stralende Godsoog begroet.

Steeds hooger en hooger verheft zich
Die ziele in zwijmlende vlucht...
Geen heimwee naar 't aardsche meer stuit haar...
Zij herleeft in Gods reinere lucht.
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