De parels staan tusschen de vrouwen.
Een hoestbui komt op, wurgend en hevig: 'Jacoba kom toch met de
cape.'
'Bah!' zegt Sophia, 'quel linceul.'
Het zijn dan ook dagen, toch nachten om te stikken zijn dit.
Op den derden smoorheeten avond smeekt Sophia.
'Mitja, die lieve parels, geef ze mij, het is niet meer voor lang,' en ze
strekt begeerig den ontvleesde hand met den ring van smaragd.
Onbewust streelt Mietje mama's souvenir en ze denkt: er zijn reeds
groote zwakheden geweest; luxueuse zijden japonnen, kleine bijoux,
doozen en doozen van de fijnste, meest ongezonde bonbons.
'Het is niet meer voor lang,' zegt de stem die breekt.
Mietje en de dienstbare Jacoba hebben slechts even te kijken: het is inderdaad niet meer voor lang; de stem die breekt komt uit een vreemd
een ver land. Neen van deze aarde is Sophia niet meer, een elf uit droomensluiers geweven, droomensluiers die straks vaneen scheuren gaan.
'Mitja, ma toute chère, ik doe ze aan, alleen maar vannacht.'
Snakkend naar adem, krampachtig grijpt de zieke de armen der stoel.
Ze zwijgen de vrouwen; Mietje brengt het offer, heeft het offer gebracht.
En dan is de goede nacht medeplichtig met Mietje, want in zijn donker
snoert zij Sophia de parels om den schijn van een hals.
Dit is op Zondagavond geweest en in den nacht van Zondag op Maandag gaat Sophia van ons heen. Sophia heeft zich niet aan de afspraak
gehouden, want niet de dood, de groote bevrijder haalde haar van ons
weg. Neen, levend, met haar hoed en haar laarsjes, als een valsche Aziaat
gluipt Sophia uit 't huis in de Koestraat.
Met de parels en midden in den nacht.
Om te sterven als een hond aan de berm van den weg.

KENTERING
.dan Fnfc «n JB«/> de

Reinier heeft een betrekking gevonden, een baantje als correspondent in
de moderne talen op een kantoor in oliën, vetten en huiden, en hij woont
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niet meer bij juffrouw Fink. Juffrouw Fink is dood.
lederen morgen kan men hem zien loopen met hangende schouders en
gebogen rug, in de eindelooze rij van kleine menschen. En het is hem of
hij geloopen wordt.
Eiken morgen en eiken middag gaat hij over de Vijzelgracht, langs
Simon de Wit en de Noorderstraat. Altijd denkt hij nog aan den zetbaas
met het witte jasje, den ouden man met het stroogele straathondje en aan
juffrouw Fink. Soms, maar niet vaak, aan Nora. Ook die weg is afgebakend met herinneringen. Altijd herinneringen! Ze loopen naast hem,
voor hem, achter hem, praten tegen henx wachten niet eens zijn antwoord af. Ze botsen tegen hem op en bieden zelfs niet hun verontschuldigingen aan, maar kijken hem stekend en laatdunkend in het gelaat. Reinier torst en sleept een vracht smartelijke herinneringen met zich mee.
Wanneer hij niet oppast, als hem dat mogelijk is, zal hij er nog onder bedolven worden en stikken. Sjok! sjok! Hij ziet er eigenlijk te treurig en te
vervallen uit voor een mensch van twintig jaar.
Des middags, wanneer hij de sombere binnenstad ontvlucht en thuis
komt, is er niemand die hem wacht. Hij stelt het eiken middag met bitterheid vast. Misschien vergeet hij dat weinig menschen behoefte hebben
aan bitterheid en te zeer naar het licht verlangen, wanhopig vechten en
dringen, om, zij het slechts een enkel lichtstraaltje op te vangen.
In de kleine, moderne kamer zonder gezelligheid, staat op een eenpitspetroleumstelletje zijn eten. Het heeft er te lang op gestaan en is verstoomd en aangebakken.
Met weerzin neemt hij het pannetje van het stelletje, zet het op den
punt van zijn schrijftafel, er zit al een heele ronde schroeiplek op die
plaats, maar wat doet het er toe, en begint met de ijzeren vork, - krom en
verbogen is ie, zijn moeder probeerde er altijd de aardappels mee, - te
eten. Maar het smaakt hem niet. Hij heeft de feestelijkheid van den maaltijd nooit gekend en den gezonden honger vergat hij reeds lang. Daarom
gaat het grootste deel weer naar de keuken terug vanwaar het verhuist
naar den schillenbak. "n Tusschenstation tusschen de menschen en de
schillenbak ben ik' denkt hij en lacht smal.
Daarna is het doodsstil op zijn kamer. Hij zit voor de oude schrijftafel,
die in het schuurtje van juffrouw Fink veel geleden heeft van vocht en
luistert met gesloten oogen naar de bloedhameringen in zijn hoofd. Hij
denkt aan den afgeloopen dag, die was als een alles omhullende, strooperige vloeistof, laf en wee, en stelt vast dat vandaag niets gedaan is, alweer,
tot verbetering van zichzelf. De huiden en vetten hebben hem geen
oogenblik rust gegund. Geen seconde heeft hij over zichzelf en zijn moeder
kunnen nadenken. Hij is naar het toilet gegaan en heeft getracht daar
enkele oogenblikken diep na te denken, zuiver te zijn. Maar het heeft hem
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niet geholpen. Want hij dacht alleen maar aan zichzelf. En wanneer hij
aan zijn moeder dacht, dan was het door hemzelf heen dat hij haar zag.
En altijd maar weer bekeek hij met een bijna smartelijke oplettendheid
het beeld dat hij zich van haar, in zich, geschapen had. Het was mooi.
Maar het sprak niet, antwoordde niet op zijn eeuwige, eenige vraag:
'Waarom?'
De duisternis valt en langzaam, groot groeit de avond, omspoelt de
dingen en menschen der aarde en sluit zich later mild over hen heen. In de
kamer wordt het snel donker. Onder het raam staat een lantaarn die een
stil, mat licht naar binnen werpt. Ook recht tegenover, aan den overkant.
Reinier gelijkt een schaduw, een stil ding der duisternis. Hij schijnt er
zich in op te lossen, zoodat niets dan een schim van hem blijft.
Meneer Davidson is een slanke, rijzige man van twee-en-dertig jaar, met
een fijn gelaat en zachte stem. Weinig menschen zijn zoo goed als hij. Er
straalt een groote bekoring van hem uit, en als hij spreekt is het of hij een
sonnet zingt.
Meestentijds spreekt hij over zooveel honderd huiden of zoo veel olie,
maar dat verandert aan zijn stem niets. Ze blijft rustig en bescheiden,
klinkt als een stil liedje op een eenzaam en oud carillon.
Meneer Davidson is een jood en Reinier's chef.
Reinier's hart trilt wanneer zijn chef hem toespreekt. Het is ook waarlijk iets zeer bijzonders wanneer je chef zich tot je wendt en vraagt:
'Stoor ik u?'
'Nee, nee zeker niet, meneer.'
'O! Mooi! Ja ziet u, ik zit hier een beetje met de vertaling van een
woord. Wat denkt u ervan?' Meteen staat hij op, gaat naar je toe en zegt
glimlachend: 'Kijk, hier staat het. Ziet u het?' Hij reikt je dan den brief
over.
Voor Reinier's oogen trekt eenfloers.Zijn eerste beweging is op te staan
en zijn chef de hand te drukken voor het in hem gestelde vertrouwen.
'Maar zoo iets doe je niet' denkt hij, en blijft zitten. Misschien was het
niet eens zoo dwaas geweest! Maar ook in Reinier lag de ervaring opgehoopt, dat men zijn betrekking nauwgezet diende te vervullen. Pas wanneer superieuren niets te klagen hebben over hun minderen is de tijd voor
verbroedering aangebroken. Misschien dat ze daarom zoo lang op zich
laat wachten. En jammerlijk genoeg verwijten hoogeren en lageren elkaar steeds onbillijk te zijn, en dat is juist hun ware aard.
'Ik denk dat het onvertaalbaar is,' zegt Reinier dan.
'O! O zoo!' Meneer Davidson lacht. 'Dat dacht ik nou ook al. Ik was er
niet zeker van. Zie je, maar dan was ik er toch niet zoo heel erg naast.'
'Nee meneer,' antwoordt Reinier, een beetje onzeker nog. Het is heel
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moeilijk zeker te zijn van zichzelf met een van dankbaarheid bonzend
hart.
'Nou bedankt voor het advies, hoor!'
'Tot uw dienst, meneer.'
De chef gaat weer naar zijn plaats terug, zakt neer op zijn stoel achter
de schrijfmachine. Reinier kijkt hem na. Als meneer Davidson dien blik
op zich voelt rusten kijkt hij den ander vriendelijk aan en zegt, zachtjes
lachend:
'Ja, zoo'n woord hé!'
Reinier lacht krampachtig terug. 'Ja. . .' Daarna buigt hij zich snel over
zijn werk. Wanneer Reinier lang met dezen mensch omgaat zal hij sterker en beter worden. Hij heeft een voortdurend tekort aan zelfvertrouwen, een tekort dat iederen dag een tikje grooter wordt. Wanneer hij alleen is gaat het wel, want er zijn maar weinig menschen die zichzelf zoo
slecht kennen als Reinier. Maar wanneer een andere geest den zijne beroert, is hij oogenblikkelijk de minste, de hulpbehoevende.
Meneer Davidson echter stelt vertrouwen in Reinier. Hij verwacht van
hem alles. Maar hij wil niet slim zijn en de meerdere. Het is dan ook de
kennismaking met meneer Davidson die Reinier heeft doen besluiten de
betrekking aan te nemen, iets wat dom is en belachelijk. Reeds den tweeden dag voelde hij het.
Het kantoor is een somber kantoor. Reinier voelt er zich in alsof hij in
zijn eigen doodkist ligt. Het is een kamer van ongeveer zeven meter lang
en twee meter breed. Er is een raam en daarvoor staat het bureau van
meneer Davidson. Dat komt doordat, toen de afdeeling correspondentie
nog klein was, pas begon, hij er alleen werkte. Toen plaatste hij zijn tafel
voor het raam en nu staat ze er nog. Daarin steekt niets bevreemdends.
Meneer Davidson heeft Reinier overigens zijn plaatsje aangeboden. Uit
dankbaarheid heeft Reinier dit aanbod echter niet aanvaard.
Later groeide de afdeeling. Toen verscheen juffrouw Rosenthal. Zij
tutoyeert meneer Davidson en is intiem met hem. Zij kent hem al veel
langer. Daarom kan ze niet dulden dat hij Reinier, die toch veel later
kwam dan zij, met zooveel onderscheiding behandelt. Het hindert haar,
maakt haar prikkelbaar.
Des middags gaat meneer Davidson naar de Beurs. De middagen zijn
voor Reinier dan ook de ergste kwelling, want zij benut ze om zich te
wreken over het te veel aan intimiteit dat de chef tegenover den bleeken
nieuweling betoont.
Toen hij den eersten middag met haar alleen bleef, dacht hij, dat zijn
chef misschien opgehouden was en wat later kwam. Daarmee suste hij
zijn onrust in slaap. Maar de volgenden dag gebeurde het weer en na een
week begreep Reinier, dat hij den strijd tegen juffrouw Rosenthal moest
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verliezen. Zij was een geëmancipeerde, mannelijk in voorkomen en optreden, dat wil zeggen: onvrouwelijk.
Reinier kan niet met vrouwen omgaan. Maar dat heeft een andere
reden. Een onvrouwelijke vrouw echter is hem een gruwel.
Wanneer juffrouw Rosenthal hem vraagt:
'Meneer, wilt u me even helpen?' staat hij onmiddellijk bereidwillig
van zijn stoel op en helpt haar. Soms wel een uur lang, zooals vorige week.
Hij was blij dit te kunnen doen. Misschien. .. Maar plotseling zei ze toen:
'Ik begrijp niet. Hebt u zoo weinig te doen dat u me zoo maar helpen
kunt?'
Dat had hem zenuwachtig gemaakt. Hij wist niet wat te antwoorden.
Zij was toen met een minachtend gezicht van haar stoel opgesprongen,
naar zijn machine gegaan, had den Duitschen brief, dien meneer Davidson hem in dit bijzondere geval zelf gedicteerd had - het stenogram lag
naast de machine - gelezen en driftig gezegd:
'Daar deugt niks van!' Met een ruk had zij den brief uit de machine getrokken en verscheurd.
'Neemt u maar op!'
Hij, overdonderd, was gaan zitten en had gestenographeerd wat zij hem
dicteerde. Toen ze klaar was, zei ze vinnig:
'U moest nou een beetje voortmaken en me niet van m'n werk afhouden. Ik heb het al druk genoeg en geen tijd om me ook nog met uw werk
te bemoeien. Dat helpen van u geeft zoo ook niks!'
Hij, suffert, stottert dat meneer Davidson hem dien brief zoo gedicteerd
had. Toen werd ze woedend.
'Dat kan niet! U liegt om u er uit te draaien!'
Verwoed was ze daarna gaan telefoneeren.
Drie maal had hij het blauwtje verkeerd in zijn machine gedraaid, zoodat de copie aan den achterkant van den brief was komen te staan, in
plaats van op het doorslagpapier. Zij had hem voorzichtig de verknoeide
brieven hooren verscheuren en hem aangekeken op een manier waarop
een slavenhandelaar de trillingen van een geranselden slaaf controleert.
Daarna had ze de schouders opgehaald en gezegd:
'U moest niet zoo royaal zijn met dat dure papier.'
Hij had zich betrapt gevoeld en gezwegen. Maar eensklaps had hij gemompeld: 'Barst kreng!'
'Had u nog wat tegen te pruttelen?' Maar hij had toen niets geantwoord.
'Ik zal er,' was ze zakelijk-sarrend voortgegaan, 'wel met meneer Davidson over spreken. Dat gaat zoo niet langer. Wat heb ik aan u?'
Juist op dat oogenblik was meneer Davidson binnengestapt, had hem
gegroet, de hand op zijn schouder gelegd en gevraagd:
'Gaat het?'
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