
DONKER LAREN

Wie het tegenwoordige Laren bezoekt en langs alle hoofd- en binnen-
wegen, grillig verstrooid op de vroegere graskampen, velden en akkers,
overal in de rondte tot ver buiten het dorp, de tallooze, met slechts enkele
uitzonderingen meer of minder leelijke, meer of minder zonderlinge
villa's ziet, waartusschen hier en daar een oud vervallen boerenhuis met
zijn figuur verlegen schijnt; wie de Laarder jonge meisjes ziet loopen met
Gléo de Mérode kapsels, breedgerande hoeden en modieuse steedsche
kleeren, de opgeschoten jongens met garibaldi's en wit voor; wie de
rijkelui's schoolkinderen door elegante mama's, livereibedienden of kin-
derjuffrouwen naar het grandiose Gooische schoolgebouw ziet brengen,
en impertinente auto's, door bebrilde monsters bestuurd, onophoudelijk
over de wegen ziet stuiven, kan zich geen voorstelling maken, hoe voor
veertig jaar ditzelfde dorp er uitzag.
Droomverloren lag het daar, als over 't hoofd gezien en vergeten door

het rusteloos voortstuwende leven, nederig, stemmingsvol en in harmonie
met de intiem-teere natuur, omringd door wijde akkers en onafzienbare
heide.
Nog heeft, in 't hart van het dorp, de groote kerkbrink zijn zeldzaam

mooi geplante boomenrijen. Van Oost naar West en van Noord naar
Zuid, regelmatig naast elkander en zich kruisend, loopen de lange lanen;
de slanke, grijsgroene stammen rekken zich statig ten hemel, en als
Gotische bogen vereenigen zich de welvende kruinen.
Maar de lage, oude huizen rondom den Brink zijn bijna alle verdwenen.

Op de plaats van het tegenwoordige up to date hotel stond toen een ge-
noegelijk-primitief dorpslogement, met een typisch uithangbord, waarop
in verweerde kleuren een vergulden postwagen te zien was, en de smidse
er tegenover deed tegelijk dienst als postkantoor. Als men, om z'n brieven
te brengen en te halen, vrijelijk het altijdopenstaande kantoortje in een
hoek van de smederij binnentrad, kwam de dikke, jolige oude smid zoo
van z'n vuur en z'n aanbeeld, en spelde, met een grooten hoornen bril op
den rooden neus, langzaam en nieuwsgierig de adressen uit.
En naar alle richtingen verderop lagen in hun ongerept nederig schoon

de eeuwenoude boerderijen. Onder de hooge lindeboomen door, die als
trouwe wachters de voorgevels beschutten, knipoogend vriendelijk de
kleine ruitjes der vensters. En de zijflanken waren bijna niet anders dan
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tot aan den grond reikende, rieten reuzendaken, bedekt met diep sappig-
groen mos, dat vertelde van een gedurende vele jaren rustig bestaan. De
kleine in aaneengesloten rijen, of alleenstaande woningen waren in hun
verweerde kleur en eenvoudige structuur al even mooi, en de tuintjes er
omheen met groente en bloemen: gloeiende lelies, stokrozen en gulle
zonnebloemen, gaven menig armelijk huisje een bijna sprookjesachtig aan-
zie n.

En overal tusschendoor zag men een ongebroken verschiet van welige
graskampen en bouwland.
Van uit het dorp, door de velden en over de heide leidden mulle zand-

wegen met diepe wagensporen naar heerlijke horizonten, langs sparre-
bosschen, die in ongestoorde geheimzinnigheid ruischten, en wier donker,
dof blauwachtig groen het dun, trillend loof en de zilverige, grillig ver-
takte stammen der berkjes aan hun zoom fijn lichtend uit deden komen.
De bevolking in hare stemmige kleederdracht paste wonderwel in het

stilkleurige landschap. Overal zag men de witte mutsen en de mooie
verschoten paarsen en blauwen van jakken en schorten, met nu en dan
een levendig tikje rood van den halsdoek. Deftig, als kleine vrouwtjes,
stapten de kinderen voort in tot aan de klompjes reikende, ruimgeplooide
rokken, terwijl hunne onnoozele snoetjes door de grootemenschachtige
kleeding dubbel kinderlijk keken uit den breeden veerenrand der zwarte
mutsjes.
Ja, stil, vergeten en wereldafgescheiden lag daar het oude dorp! In rust

en vrede scheen het gedompeld! Maar onder een onbewogen oppervlakte
kan heel wat woelen en dreigen, achter het schijnbaar rustigste schoon
waart soms een wondere wereld van verschrikkingen rond!

Krasse onwetendheid en een engte van gezichtskring, die men zich
moeielijk voor kan stellen, maakten deze menschen tot een gemakkelijke
prooi van geloof aan tooverij. Duistere, vijandige machten bestookten hen
onophoudelijk en stichtten allerlei onheil, en als achter een schild ver-
scholen zij zich achter hun vroomheid, die de redding moest brengen.
Heel veel licht heeft de stroom van het moderne leven, die het oude Laren
verzwolg, nog niet gebracht, maar toch schijnt de macht der tooverhek-
sen wel eenigszins gebroken, toch schijnt de duivel wat minder vrij spel
te hebben, en laait de hel wat minder verschrikkend. Niet zoo heel lang ge-
leden hoorde men het opgroeiende geslacht nog wel eens in verwondering
zeggen: 'waarom zou er toch niet meer zooveel als vroeger getooverd
worden, en waar ofwel al die tooverheksen gebleven zijn?' en de kinders
van tegenwoordig praten er niet meer over.
Misschien zou ook de gebeurtenis, die hier verhaald zal worden, nu

niet meer mogelijk zijn, misschien ook zou blijken, indien dezelfde aan-
leiding zich weer voordeed, dat, onder een slechts bedriegelijk vernisje
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van ruimer begrip en grooter verdraagzaamheid, dezelfde geest van
fanatieke bekrompenheid en liefdelooze, uit angst geboren geloofsijver
nog on verzwakt voortbestaat.

Winkels met groote spiegelruiten en weidsche uitstallingen waren er vroe-
ger in Laren niet te vinden. Wel hadden de weversbazen allen winkels,
waar van alles te koop was, maar daar zij het voornamelijk van het eigen
werkvolk moesten hebben, werd er maar weinig vertoon naar buiten ge-
maakt. Overigens zag men hier en daar achter de troebele vensterruitjes
van armelijke woningen 't een en ander uitgestald: eenige zakjes blauw-
sel, een paar bossen zwavelstokken en een flesch met suikerballen deden
zien, dat ergens kruidenierswaren te krijg waren; wat mutsenkant, een
rol bombazijn of friesch bont getuigden van manufacturen, of wat kool,
sla en wortelen kondigden den groenteboer aan.

In een gedeelte van een der alleroudste huizen, niet ver van den Brink,
woonde zulk een bescheiden groenteboer, Kobus Vos, om zijne moeilijke
spraak nooit anders dan 'stamelige Kobussie' genoemd. Langs de muren
van het kille, sombere achterhuis, stonden eenige kapottige manden met
aardappelen, en al naar gelang het jaargetij het meebracht, zwierf er wat
afval van groente over de nattig uitgeslagen estrikken op den grond.

Maar nog minder aanzienlijk dan zijn winkel was Kobus zelf. Men zou
zich moeielijk onoogelijker mannetje kunnen voorstellen. Uit zijn geheele
verschijning en de manier, waarop hij sterk voorovergebogen op zijn
korte, kromme beenen voortsjokte sprak de onderworpenheid van een ge-
slagen hond, en vol angst en verlegenheid was de vage blik van zijn fletse,
tranende oogen. 'Stamelige Kobussie' was dan ook door de zonderlinge
gesteldheid van zijn bekrompen geest niet juist voor zijn pleizier op de
wereld. Uit eene familie stammend, waarvan bijna alle leden een slag
van den molen beet hadden, uitte zich bij hem deze ziekelijke aanleg door
een voortdurende angst voor de hel, die hem tot malens toe vervolgde.
Meestal was hij zeer zwijgzaam en verkropte z'n angst in stilte, maar
soms werd de kwelling hem te groot: dan moest hij 't er uitgooien en
probeerde hij stotterend te preeken. Enkele woorden, die hij waarschijn-
lijk eens gehoord had van de jaarlijks gedurende den vastentijd weer-
keerende boetpredikers, hadden zich onuitwischbaar in zijn ziekelijk
brein geprent, en kwamen in zulke oogenblikken van opgewondenheid
boven. Dan richtte hij zich zoo recht mogelijk op, keek zonder iemand
bepaald aan te zien met zijn knippende traanoogen omhoog, schudde
met uitgestrekten wijsvinger zenuwachtig zijn hand en bracht er met
moeite uit:

- 'O, gij, zó-zö-zö-zö-zondaars, wacht U voor het 'ellevuur, het aardsch
vuur is er kö-kö-kö-koud bij!'
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Maar al was Kobus dan ook niet mooi en niet snugger, hij bewees al-
weer de waarheid van het spreekwoord: 'er is geen potje zoo krom, of er
past wel een dekseltje op', en zoo had hij toch een vrouw gekregen, net
zulk een klein, armzalig triestig exemplaar als hijzelf.
Lijs had gelukkig wat beter haar verstand en was goed voor Kobus,

maar het ongewasschen gezicht van het leelijke kleine vrouwtje stond al-
tijd zoo huilerig, en zij sprak op zulk een drensigen toon, dat zij nooit
anders dan 'krijtige Lijs' genoemd werd.
Toen zij met Kobus trouwde, huisde deze alleen met twee broers, die

niet veel anders waren dan hijzelf, maar zij had er niets tegen, dat de
twee zwagers meekwamen, en zoo woonde het viertal eendrachtiglijk bij
elkander. Kinderen kwamen er niet, maar toch was het voor de stumperds
al zwaar genoeg om de kost te verdienen. Lijs paste op de winkel en spon.
Jan en Willem zorgden voor het inslaan der groente, en Kobus trok er
iederen dag met z'n kar op uit om de waar aan den man te brengen.
Dat was voor 'stamelige Kobussie' lang geen gemakkelijke taak, en me-
nige spotvogel maakte het hem nog zwaarder door te doen, of hij hem
niet verstaan had, en hem over te laten hakkelen, hoeveel zijn kooltjes
kostten, totdat hij 't er van zenuwachtigheid in 't geheel niet meer uit
kon brengen. In den zomer was het 't ergste voor Kobus. Dan kwam 'de
rijkdom' op het dorp, zooals de Laarders de stadsmenschen, die bij de
boeren kamers huren, plegen te noemen. Voor 'de rijkdom' was Kobus
gruwbaarlijk verlegen, en zijn benauwdheid kende geen grenzen, als de
stadsjuffrouwen pruttelden over den prijs, of met z'n waar niet tevreden
waren. Gedurende die weken preekte Kobus in 't geheel niet, dan werd
z'n angst voor het hellevuur tijdelijk verdrongen door z'n angst voor 'de
rijkdom', en zette hij er al z'n gedachten op zijn ontzagwekkende klanten
goed te bedienen.

Zoo verviel de arme 'stamelige Kobussie' van de eene benauwdheid in
de andere en leidde een treurig bestaan.
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