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ie kent het wafelmeisjen niet, liet neile,
het zindelijke, het minzame wafelmeisjen,

rnet haar Frieschen kap, haar zilveren

oorljzer, haar glanzend jakjen, haar heltler
boezelaar, haar groene muiltjgs en het

bord in haar hand, ï'aarover een blank

servet is gespreid, dat de

'Wafels diep gheruyt,

lYel ghesuyctert, wel ghecruyt'
'Wel met boter overdroopt,

tegen den invloed der lucht en de snoepzucht der vliegen bcveillgt? - Âls tle

ojevaar of , wilt gij 't liever, als de zrvaluw, die in het voorjaar terug komt en

ons tot een voorbode strekt der lentevreugd, zoo ook keert het wafelmeisjen
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juirrlijls in lrt'lzr,llilr: suizrxlr, o1l rlczclfrle plaats lcrrru out t't'lut:rr nutring {t'

bourrcrr cn iuu) rrcn icrlcr lc vcrLoltrlirlr'tt, rlitl tlc Lcrtuis-vcrrnlkclijkhcrlcn ccll

a:rnv{lnghclrbcngonoll(rn. Âllos oprlrrzcrv:turt'ltl is voorverantlerirtgcu\el'-
ouderirrg lutbuur; nrllr', uul. ook tlc lijrl tloc \rirrs('len of vervlllcn, of te uiet
qilan, nârr het u alclurcisjcll lrt'eft lrii zijn hanrl nooil rritgeslrekt: nilnnler hecft

lrij de leliiln op hare \\ anljcn riocn vt'rl elkcn. rroch rirnpcls op haar glinstert'nd

voorhooftl tloerr riizerr, noch dc luchligheirl ltn hart'n tn:tl rt'rantlr'rd, noch

haar r{ekkeloozt klt:ctlinÉ{ bczoctlckl. lllel ictlcrren jaarkring lrctxlt zij even

rrolijk cn llt'rrllig uccr ltt roorsclrijn. bkrzclrl uls tlc lllotrut'n op lret veltl .

nlarr niet vatbaar, gclijk tltrze, orn lc velnelktn. Àl nat op kcruris eu jaar-
rnarkt onze aandildtt trcrht , u ortlt afgcsle lcn . rerou(lerd , \ ernieu$ d of vertatr
gen; de Saqui's, tlc Opré's. ckt llaptistrrs. de lllurtin's . en zoo veel neerderetr,
zijn rfgetreden en ltebl)en vo<tt' urrtlcn'rr plaals gemlakt ; rnaar het u afelmeisjen
blijft, altijd jeugdig , altiid harc gu'cn rontltleclentle. onveran(lerliik cn
onvcrgarrkelijk als hct rtoorlkrt.

En rrict zi j alltx'n , rllûal' al l at zich (lllr (.n rrcl (rlts halrr lxlr ergl crt lle vintlt
irt de ttrnt, \ttar birtttcn haar zuttrvt'rrtl bcrlrijf uorrlt uilgt'oeli'rrtl . is t'r't:n
onn'ankclblar, c\'(ln onstclfclijk lls zij zclve. Orrdcryr.lagI slcchts uu gehctr-
qetr , ktrrutisbczocke rs ! Ilccft nict rlic lr lfclkraarrr altijtl uit tlczelftle plankerl
bestaau, r'an buite.u grijs, van binncu kanaricgccl gcschiltltrrtl? Trt'etlt gij den

houten llocr op, gij ziet togcnovor u tlc, u sints jau bckerrtlc, glatl gen rcven
conrnrotle of chi{Ionnière, r'cchts cn links gc{laukeer{ tloor ccn prent in gccle

lijst, tle rilmp \"un Lc;tlcrr, den lrttervloertl , dc historic r.ln tlern verlorerr

zoon of tlic der schoonc Gcnoveva voorstellcndc: op tlc t:onuuotle herkent gij
tle rlittc kolrjcns uro[ goudclt rirnrlen cn dcn ruiker valr papieren bloemcn:
tlaarvoor, cle stoclcn llct rrnltcn ziltirrgcnl irr rlcn lrook, hct sijsjcn in zijn
kooi I lcchls , het cikcnlroutcn bcsehot, van tn'cc boogsgctvijzc ingerigte toe-

gangen voorzion, o1l de oosterschc manicr rnet gordijnen afgeslotcn cn lot
twee karnertjcns geleiden(ltr, als dc rocf ecner trokst:lmit gtheel ingenorutrlr

tlttor t-'t'tt sruallc lufcl (,n ocrl nlrrtllooperttlc blnk. l,irrks, rloor loonblnk crr

fornuis rln tltr stratl {cschcirlcn, zit dr: llakster l"rij hct vuur, tlc baksler. rlie

er altijtl gezctcr.r hccft en nooiI haro plaats lerlaat: ell , novcns lraar, he.t

\rafelùlcisjen. lYanrrctrl ik zt'g, het rlrfclurcisjcn, tlan lrt'trn ik: tle tlrie nafel-
tneisjtrsl nartl . (r\('n uls t'r tlric Gratiën, th.ie Palkcu, rlrirr liuriën, rlrie
Cyklopen zijtt. zrxr ziju cr ook lllijtl rlric uafclureisjcs, die de roorschreven

llakster rttotrlt'r nocur(rn. Wal ct'n varlcr lxrlrr.fl . rlien zicl rnen nict en tlie is
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r,r *lurschijulijk trooit gewocst: ert hoc tlc bukstcrs het lalrlttggcrt, otrt jtrisl,

:rltij(l (lric tlochtcrs, nooit urecr ttoclt Itrintler te hcbben, zûl wcl altijtl ccu

raadstrl blijrerr. Bcrrijs lr-cnocq. tl.rl zij crr haar rnaugdcr cn haar klaaur, allcrr.

lls rlc lllr'lritloueu tan outls , gclijktijtlia zijn olrtslaan.

\run dc tlrie rrafclurcisjcs zal ik cr slechts eene beschrijvenl want, nie er

t't,rrc zict, hecft zc allcn gczicn: cu de blocmcl dcs vcltls cn dc lrafelcn. tlit'
zij rontllrlcnglcn, kuutren orrtlcrliug trict ruccr gelijkenis hcbben tlan zij.

llet u afehucisjen is \\ elsevol'rnd vau letlen, l'egclûratig 'r'an gcstlrlte', st:hotltt

ct'nigzins orclhellende tot gezctheid, en haar bcnegingen heblrt:n een l)c\'il|-

ligen zuicr; haal vr:l is blank en tloorschijnentlI rrralsch als zijtle, rnltar Iricl

zt't'r vct'rkrilchtirJ; hlar lichtlrlatune oogen hebben een kahrrc, zflchtzinrtig('

rritth'ukking. rlic scluist. rlat in hct hartjen,'t n'elk achter tlien rlonzigcrr

lrorrzettr llopt. eecnc tlriften noch storrnen ge\\ oed hebben, Van het hair zal

ik nict sl)rckcn; \\ant daar hct bestcndig ontler dcn nijdigen kap'r'crborgcrr

l)lijft. kan nrcn rllcen bij gissingerl hesluitcn, of het zlar[ tlan],rloltlvau klerrr

is. Uittlctlonkerctinttlern'cnkbrluru*enzoutleiklrr'tccrstcol)ulilk('u;rllilitl'
ik ortrit,nrt'rp ruij gairrnc aln dc l-reslissing van ai n'ic bctrr ontlerricht is.

llct k:rrulitcr vittr hcl. *afclrrrrrisjen is gehrrel lijtlelijk: zij gehoor'zatlnt uul (lo
lrt'rclctt t'lt ucnkcrt rlcr baksltr, crr lrrcngt dtr uuli'lcn naal tlc llllurls vatt haar

Itt'stt'ttttuirts: zij rlt'kt rlc luftrltjcns in tlo vcrtr.trkjr'ns, zij lrt:tlicnl.rle lx'zotkcrs^
('tt \lllllllccr zij nicts tc Irczorgcn of nieruand te bctlirrrrcn heeft, tllrr gnat zij
zitlctt t'our tlc ntcet'gttrrocurtle chilTonnid:rc. rlrrs vlak olcr tlen irtiltrrg. Illirlr'-
g,lttttttlc of s[:utttrlc, loullcrrtkr of rrrstcntl: , llezig of ledig , llooit ràakt lurar r{clitrl
trit, zijrr plooi . trn rricls is iu staat de rusl.ige klhnte vrll htar gcurocrl t:t'rr

oogr:rtlrlih lc vt'r'sluolr.rr. Zij hoort rnct denztrlfden glinrllch tle bestcllirrrltrt tlcr
qltsl('n , rlc zotrlt'luozc krr inkslagen tler joolige diensl,rneiden , tle lttu c scltt'ltl-

ttooltlt'tr tk,s tlroukalr'ls, de suikcrzocte vlcielijen ran delt outlett vlijcr ctt

tlc rttt'cr tlrritlt,liikc lourstcllen des opgenassenen schoolknââps run. llcl rlcrt-

zclfrlcrr urrvclschilliserr blik ziclzij de liefhozingcn vrn L.en vriiou(l ptar', cu

tlcrr slr'ijrl r,'an [ncc l]ilkkcndrlgcrs oul een nieu*e Ilelena, Nog rler:r! l')crt

rlallele jongcling, nir't to vreden, van haar zijn liefdcbrand ulet tvoortlen ltr

hcbbcn gcschiklcrtl , zril , oru aan zijn betuigingen rueertlelc krlcht llij lc

z('llcn, hlnr potrzel hrntlje'r'attcn I zij zal het nict tcrug trekkt-'rt; mililr ook tlotl

Irlntltllrr k uicl. bcirrrl'u ooltlcn I tle r emrctele zal zich noq llrccr r clstorrlctt I lttitt'

ttxrntl .ltaltl nurtglcn urct i5locicntlcr Lussc.n betlekkcrn; zi.i zal hcut slil llrtt'rr
lx'ganrt ; nlrar ol) t'cus lxrslleurl hij nrt'l \.erbazing en telcurstellirrg ^ lrot' u t'inir{
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hij haar zinnen of zclfs haar aandacht bocide, en hoe zij. hem als een scltitu

ontweken, bezig is een glaasjen anijs over te reiken aan een naaistertje, dal

rnet een kantoorknecht in een der vertrekjens een tweetle dozijn wafels zit tt:
orberen,

Uit clit alles blijkt overvloedig, dat het wafelmeisjen een afzonderlijk, op zich

zelf staand rvezen is, aan de gewone zwakheden der menschelijkc natrmr nir:t

ontlerhevig, en met de dochters van Eva alleen in gedaante overeenkonrende.

httusschen, er zijn sceptici, die hebben durven berveren , dat zij , 's rnidtlaqs

onseveer te half een ure een wafelkraam voorbij gaantle, de baksler en hlar
maagden hebben zien aanzitten rondom een sehotel yan groen aartlcucrk,
aartlappelen etende als gewone stervelingen. Zoolang echtrrr dit fait rriet door'

stcllige, onwraakbare getuigenissen betvezen is, meen ik het er roor lo uroetctt

hotrtlen, dat de r,erhalers, of schaanteloos jokken - of door hun oogen urisleitl
zijn geuorrlen.

J. v. L.
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