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INLEIDING
Deze achtste aflevering van de Mededelingen heeft iets heel bijzonders te bieden : het is een jaargang die vrijwel geheel wordt gevuld met
tot dusver onbereikbaar gebleven teksten van Buysse zelf En deze keer
gaat het niet alleen om oorspronkelijk, niet eerder gepubliceerd werk,
maar ook om twee verhalen waarvan het bestaan bekend was maar die
hopeloos verloren leken te zijn gegaan : de novellen Beter laat dan
nooit en Op den Senegal. Reisschetsen en verhalen, bewerkt naar de
onuitgegeven gedenkschriften van kapitein Richard . Beide zijn verschenen in jaargang 1890 van het maandblad Goeverneur's Oude
Huisvriend, die dank zij de speurzin van de heer Henk Smits uit
Amstelveen, te voorschijn is gekomen in de Provinciale Bibliotheek in
Leeuwarden. De kostbare jaargang werd daar pas in 1990 geïnventariseerd en bleef dan ook, via de gewone bibliografische kanalen, onvindbaar. De - door Roerrans gedetailleerd beschreven - afzonderlijke
herdruk van Beter laat dan nooit (1891) is hiermee nog niet terecht ;
maar de tekst kan nu alvast bekend worden gemaakt. Het gaat om een
idyllisch-realistische boerennovelle, waarin de jonge Buysse het menselijk gedrag op het Vlaamse platteland scherp maar niet zonder milde
spot observeert en registreert. De reisschetsen Op den Senegal vallen
enigszins buiten het beeld dat we hebben van Buysses vroege realisme.
Het verhaal is dan ook niet helemaal oor`spronkelijk : het is een (gedeeltelijke) bewerking van de gedenkschriften van een ver familielid die
hem ter hand werden gesteld door tante Virginie Loveling . Eén van de
vele „steuntjes in de rug" die hij van haar heeft gekregen .
Wel oorspronkelijk maar als zodanig niet gepubliceerd is Familiedrama, een toneelstuk dat eind 1903, begin 1904 door Buysse werd voltooid en dat de basis vormde van Se non é vero, uitgegeven door Buysse
en A, W. G. van Riemsdijk. Door de studie van Buysses handschrift (dat
in het A.M. V.C. te Antwerpen berust wordt duidelijk dat Se non é
vero in feite een bewerking is, door Van Riemsdijk, van een door Buysse geschreven stuk. De transcriptie van de tekst door Jo Boghaert werd
vorig jaar als licentieverhandeling aan de R . U. G ingediend.
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Deze aflevering brengt, traditiegetrouw, ook weer twee studies . Luc
van Doorslaer heeft de lezing bewerkt die hij voor het derde Buysse
colloquium (11 december 1991 hield over de correspondentie die
G. Gártner met Kippenberg (Insel.Verlag) voerde over Duitse vertalingen van Buysse. J. van Bergen heeft het over Buysses visie op de Belgische
oorlogsvluchtelingen in Nederland, een visie die hij vergelijkt met die
van Johan de Maegt.
In de afsluitende Kroniek wordt, gewoontegetrouw, de Buysseactualiteit op de voet gevolgd. Dit jaar worden de leden van het Cyriel
Buysse Genootschap niet uitgenodigd op een colloquium . Maar zij konden op zaterdag 26 september wel genieten van een extra •lange Buyssewandeling in Groot-Nevele, met begeleidende commentaar van Johan
Taeldeman. Een stralende late zomerzon maakte van de uitstap een
waar feest, dat werd afgerond met een bezoek aan het Heemkundig
Museum Rietgaverstede en aan gastheer Antoine Janssens .
DE REDACTIE
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BETER LAAT DAN NOOIT
INLEIDING

door
Henk Smits

De titel van de verloren gewaande novelle „Beter laat dan nooit"
heeft onderzoekers de hoop nooit doen opgeven deze nog eens terug
te vinden. Onlangs werden dan ook in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland exemplaren gevonden van het tijdschrift Goeverneur's
Oude Huisvriend waarin Buysse een novelle en enkele reisschetsen
publiceerde.
Van het bestaan van deze stukken maakt Buysse voor het eerst
gewag in een brief aan Willem Kloos, redacteur van de Nieuwe Gids,
op 4 september 1890 . Op de vraag van Kloos wat hij zoal geschreven
heeft, antwoordt Buysse :
,, . . . Ik heb nog niet zeer veel geschreven; de nagenoeg volledige lijst mijner werken is : „Guustje en Zieneken, schetsen uit het boerenleven, Ad .
Hoste, Gent, 1887," „Reisherinneringen uit Amerika" (verschenen in
het Ned. Museum, Gent, 1888 en '89), nog een paar novellen in hetzelfde tijdschrift ; „Op den Senegal", reisschetsen en verhalen (verschenen
in Goeverneur's Oude Huisvriend, Nijmegen, 4 eerste nummers van
1890), de Biezenstekker (Nieuwe Gids) en nog eene novelle „Beter laat
dan nooit", die in de Oude Huisvriend aan 't verschijnen is ."'
Herman van Puymbroeck noemt ze in 1911 in het feestnummer
van het tijdschrift De Week . Hij heeft blijkbaar de teksten nog onder
ogen gehad en merkt op
„Op den Senegal, Schrik en Oproer aan Boord zijn meer nota's aan een
dagboek ontleend, dan literair bedoelde schetsen." 2

(1) Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 69E5, nr . 138 ; geciteerd in C . Buysse, Verzameld werk, d . 4, Inleiding, p . XVI .
(2) De Week, jrg . 2, nr . 28, 8 april 1911, p . 3 .
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In 1891 verschijnt Beter laat dan nooit bij Ad Hoste in Gent in èen
aparte uitgave . Een boekje dat beschreven werd (aantal bladzijden
en afmetingen) door Rob. Roemans maar dat ook spoorloos verdwenen is .
Rond 1930 zijn zowel de novelle als de reisschetsen niet meer beschikbaar . Buysse schrijft er over in een brief van 8 mei 1930 aan
Paul Wijnants, bewaard in de briefwisseling van de uitgeverij Van
Rijsselberghe en Rombaut
„Zoo deed ik en liet ze verschijnen, niet in Elsevier, maar in „Goeverneur's Oude Huisvriend' (omstreeks 1890) een maandblad uit Nijmegen, dat sinds lang is opgedoekt . Die bijdragen verschenen, als ik mij
niet vergis, in 4 afleveringen van bedoeld tijdschrift . Of ik die dingen
nog bezit en waar ik ze moet opdiepen is een andere zaak. Misschien
in Den Haag." 3
En ook Rob . Roemans verklaart in alle grote bibliotheken in
Nederland en Vlaanderen het tijdschrift niet meer te kunnen vinden . Hij vermeldt het ook abusievelijk als Goeverneur's Oude Huis-

vrien t. 4
Tot in 1982, in het Verzameld Werk, deel 7, moet Anne Marie
Musschoot meedelen dat de teksten nog steeds niet beschikbaar zijn .
Het zoeken gaat onverdroten door . Zou Roemans misschien toch
een bibliotheek hebben overgeslagen?
Anno 1992 blijken het Persmuseum in Amsterdam, het Scheepvaartmuseum in Franeker en de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden enkele exemplaren of in slechte staat verkerende jaargangen
van Goeverneur's Oude Huisvriend te bezitten . s
Een bezoek aan de Friese provinciehoofdstad Leeuwarden levert
een complete jaargang 1890 op zodat we na 70 jaar zoeken de
Buysse-teksten weer kunnen lezen .

(3) Universiteitsbibliotheek Gent, hs 3352 . De brief werd mij ter hand gesteld door
A .M . Musschoot .
(4) R. Roemans, Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse, Kortrijk, 1931, p . 81 .
(5) Persmuseum te Amsterdam : 1883, nrs . 1 t/m 15
Scheepvaartmuseum te Franeker : jrg . 1883 t/m 1885
Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden : jrg . 1883 t/m 1886 en jrg. 1890 .
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De Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden, opgericht in 1852,
heeft een boekenbezit waarvan de eerste exemplaren stammen uit
1585 . Deze boeken zijn afkomstig van de universiteit van Franeker,
een plaatsje in de provincie Friesland. In 1811 sloot de universiteit
en werden ongeveer 11 .000 kostbare boekdelen geschonken aan de
provincie .
Uit de nalatenschap van de Friese letterkundige Fokke Buitenrust
Hettema bezit de bibliotheek diverse boekwerken van Buysse evenals een brief en een briefkaart uit 1904 .
De Friese letterkundige heeft toestemming gevraagd enkele van
Buysses werken in een tijdschrift te mogen publiceren . Op 3 april
1904 antwoordt Buysse
„Tot mijn beste werk behoorende beschouw ik de novellen „Op het
Kleine Gehucht" uit mijn bundel Van arme Menschen uiig . V. Kampen
en de 4 novellen die met October zullen verschijnen onder den titel Tusschen Leie en Schelde, uitgave van de Vennootschap Letteren en Kunst
Prinsengracht 435 Amsterdam ."
Voor overname van fragmenten verwijst hij naar de uitgever . 6

Goeverneur's Oude Huisvriend, gemengde lectuur voor stad en land
verscheen van 1883 tot 1897 . Eerst wekelijks en vanaf 1887 maandelijks . Als maandschrift werd het uitgegeven door C .A. Thieme te
Nijmegen, zoals Buysse in zijn brief aan Kloos al aangaf. Van 1883
tot 1887 was het een uitgave van H . Pijttersen te Sneek, een idealist
die zich ook als kamerlid inzette voor de verheffing van het volk .
Bij het speurwerk naar het tijdschrift is deze Friese connectie wellicht over het hoofd gezien .

Goeverneur's Oude Huisvriend werd een voortzetting van de Oude
Huisvriend het geesteskind van Jan Jacob Goeverneur (1809-1889) .
Van 1843 tot 1882 was hij redacteur . Hij werd vooral bekend door
zijn vertaling van Robinson Crusoë en zijn verhalen en gedichtjes
voor kinderen . Talloze malen herdrukte men zijn Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Met Goeverneur's Oude Huisvriend wilde men het werk van de geliefde volksschrijver voortzetten . De
hoofdredacteur H . van Roordahuizen verzocht de lezers nieuwe in-

(6) Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden .
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tekenaren te werven, zodat Goeverneur een deel van de winst als
pensioen kan ontvangen .
Het tijdschrift was bedoeld voor het gehele gezin . Niet alleen
novellen werden opgenomen maar ook bijdragen over land- en volkenkunde, populaire gezondheidsleer, spelen en lichaamsoefeningen . Kortom „een Huisvriend in de echten zin, een Huisvriend voor
jong en oud, voor alle standen'. '

Wie de jaargangen 1883 tot 1886 doorbladert, ziet dat in de keuze
van de bijdragen recht wordt gedaan aan dat uitgangspunt .
Naast verhalen van Mark Twain, de Maupassant, Hector Malot,
Chr . Andersen en Alberdingk Thijm, wordt uitgebreid aandacht
besteed aan gedichten en rijmen : „Verliefde huwelijkshumor",
„De verlovingsring", „Trouw" en „Eén kindje gestorven, één
verwacht" .
Hoe kwam Buysse in dit gezelschap terecht?
In 1886 treedt een nieuwe hoofdredacteur aan : Fiore dalla Neve
(pseudoniem voor Mr. M.G.L . van Logham) die „zal trachten hare
lezers in kennis te stellen met hetgeen in binnen- en buitenlandscha belletrie het nieuwst en boeiendst leveren, in alle richtingen, voor zover
deze den goeden smaak niet te buiten gaan ". s

In 1890, de hoofdredacteur is dan Mr. P. ter Voorde, voegt men
aan de titel toe : „met medewerking van vele letterkundigen ."
Eén van die letterkundigen is Virginie Loveling, die vertegenwoordigd is met 5 bijdragen w .o . „De twee Honoré's", „Chineesche gebruiken bij begrafenissen" en „Uit het leven eenar
Onderwijzeres" .
Het is aannemelijk dat zij Buysse het tijdschrift heeft binnengeloodst .
De novelle „Beter laat dan nooit" verschijnt in twee afleveringen .
De eerste op blz . 327 tot en met 338, de tweede op blz . 375 tot en
met 380 . Het verhaal is wat betreft stijl en thematiek, sterk verwant
aan „Guustje en Zieneken" uit 1887 .

(7) Goeverneur's Oude Huisvriend, 1883 nr . 1, p . 1 .

(8) Idem, 1886 nr . 1, p. 1 .
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Van een geheel ander karakter is Cijriel(!) Buysse's bijdrage onder
de titel „Op den Senegal", verschenen in 4 afleveringen : blz . 21 tot
29, 70 tot 74, 105 tot 113 en 147 tot 154 .
De ondertitel luidt : „Reisschetsen en verhalen, bewerkt naar de
onuitgegeven gedenkschriften van Kapitein Richard" .
In de al eerder aangehaalde brief aan Paul Wijnants van 8 mei 1930
schrijft Buysse over de herkomst van deze geschriften :
„De Lovelings komen oorspronkelijk uit Duitschland, uit Lingen a/d
Ems, waar nog verre familieleden wonen . De naam wordt er als Lóveling geschreven. Een tak kwam naar Vlaanderen en werd er 'Loveling' .
Een andere vestigde zich te Nantes en heette er 'Leveling' . Een dezer
Levelings trouwde met den franschen kapitein Richard, Maitre de Port
te Nantes. Die man had veel gereisd, namelijk in Sénégal, en had zijn
reisindrukken beschreven . Hij liet ze lezen aan mijn tante Virginie Loveling, die ze mij overhandigde en mij aanraadde ze gedeeltelijk in het
nederlandsch te verwerken" . 9
Het verslag van kapitein Richard verhaalt over een schipbreuk in
1882 van de „Médine", een stoomsleper van de Staat, in het midden
van de Sénégal, op rotsen ongeveer zeshonderd mijlen van de kusten
gelegen .
In hoeverre kapitein Richard deze gegevens aan de werkelijkheid
heeft ontleend, is moeilijk na te gaan .
In ieder geval meldt een gezaghebbende Franse krant uit die tijd
geen enkele schipbreuk . 10
Schepen met de naam „Médine" blijken er in 1882 niet gevaren
te hebben . 11
Op een veel later tijdstip heeft er wel een sleepboot van die naam
bestaan . 12 Misschien is gebruik gemaakt van een boekje met het
verslag van twee schipbreukelingen van het fregat „Médusa", dat op
„dezelfs togt naar de Senegal in het jaar 1816" plaats vond . Zij leg-

(9) Universiteitsbibliotheek Gent, hs 3352 .
(10) l'lllustration, journal universal, tome LXXX, Parijs .
(11) Crawleg, Lloyds register of shipping 1882 .
Hocking, Dictionary of disasters at sea, 1824-1962 .
(12) Vichat, Répertoire des navires de guerre francais, Parijs, 1967 .
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den hun ervaringen in de woestijn Sahara en te St .-Louis vast in een
dagboek. 13
Mogelijk heeft Buysse gegevens uit dit verslag gebruikt voor de
reisschetsen van kapitein Richard .
Hoe het ook zij, de reisschetsen vormen, zeker in de periode waarin ze geschreven zijn, een opmerkelijke bijdrage aan het beeld van
Buysse als boeiend verteller .

(13) Savi ny, Schipbreuk van fregat Médusa op deszelfs togt naar de Senegal, in het jaar
1816 of volledig berigt van de merkwaardige voorvallen op het vlot, in de woestijn Sahara, te St .-Louis en in het leger bij Daccard, benevens eenige landhuishoudkundige berigten nopens de westelijke kust van Afrika, van Kaap Blank tot aan den mond van de
Gambia. Haarlem, 1818 .
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BETER LAAT DAN NOOIT
door
Cijriel Buijsse

„Maar zet u toch, Stien," riep Hortense, het halsstarrig blijven
rechtstaan des jonkmans, die ook wel eens hevig door de dansende
koppels werd van kant gestooten, eindelijk moede en hem, tusschen
haar en den vrijer harer zuster, op de dichtbezette bank een wepel
plekje makend .
Glimlachend keerde hij zich om . „Ja, mag ik oprecht ..."
„Wel zeker, waarom niet," antwoordde zij goedhartig en nog
meer opschuivend . „Is het daar een staan, zooals gij doet ! Men zou
wel met u lachen ."
„'t Is waar, 't begon mij te vervelen," bekende hij, zich onbehendig en bedeesd neerzettend. De bank gaf eenen lichten kraak en de
vrijende koppels, nog meer verdrongen, schoven langs weerskanten
op.
't Was in het „Leeuwken", op de verre wijk Zande, den derden
dag van Baevel-kermis . Het landelijk herbergja was proppensvol,
kramen stonden vóor de deur en op het hof, de slaapkamer, nevens
de herbergplaats, was tot danszaal ingericht . Zweetend en hijgend,
bij het kermend geluid eenar harmonica, wier snijdende tonen ternauwernood het getier der samenspraken en het gerinkel der glazen
beheerschten, draaiden de koppels, in eene wolk tabaksrook gehuld,
woest door elkaar . Stoelen lagen in het bed opeengestapeld, en rondom de kamer, die door twee kleingeruite, openstaande vensters, uitzicht op den boomgaard had, stonden, langsheen de vier muren, vier
lange houten banken, waarop de vrijers, de drinkers en de kijkers
plaats genomen hadden.
Zwijgend, nu, zat Stien nevens Hortense . Het was een jongeling
van rond de dertig jaren, middelmatig van gestalte en krom van beenen, baardeloos en roodbruin van gelaatskleur, met zwart, borstelig
haar en ongemeen grooten, vooruitstekenden mond, leelijk als een
loghond. Hij was geheel in 't zwart gekleed, met eene zwarte zijden
pet, welke hem laag en schuins op 't voorhoofd stond, en boven
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't witte hemd droeg hij een klein wollen halsbandje, een zonderling,
ouderwetsch halsbandje, wit en blauw gestreept, met zwarte uitgebekte randen, zooals er bijna geene meer te zien zijn . Zijne ouders
leefden niet meer; hij woonde alleen, met eene gebrekkelijke zuster,
op een tamelijk schoon pachthoefje, eene zoogenoemde koeplaats,
die aan een oud-jonkman - ook eenen boer - behoorde . Nooit had
hij verkeerd, bijna nooit met een meisje gesproken . Hij wist dat hij
zeer leelijk was, en het verwonderde en vleide hem dat de mooie
Hortense Goetgebuer hare aandacht op hem had gevestigd .
Hij vroeg haar wat zij drinken wilde en, op haar verzoek, bestelde
hij twee glazen bier . Zij tikten en een begin van samenspraak werd
aangevangen.
„Is men te uwent reeds aan het aardappels steken ?" vroeg hij haar .
Men was op 't einde van September .
„Nog niet," antwoordde zij . En lachend naar hem opkijkend
«op zulk een klein doeninkje als het onze is dat niet zeer belangrijk," ging ze voort . „In min dan twee dagen zullen vader en Teres
haar broeder Telesphore, aldus genoemd volgens den heilige van
zijnen geboortedag - daarmee gedaan hebben . Maar wij vreezen
voor veel rotte . .."
„Rotte heb ik weinig," antwoordde hij gewichtig ; „maar veel gevlekte. 't Is zulk een kwaad, sterk land, bij ons ."
Zij hadden van lieverlede de stem verheven om het gejoel der dansers te beheerschen en, tot vertrouwelijkheid gestemd, vertelde zij
hem nu dat zij een nog al tamelijk voorspoedig jaar beleefd hadden
met den vlashandel, maar dat het zaad, het lijnzaad, toch zoo weinig
geld waard was . Zij hadden er maar een enkelen zak van verkocht
aan eenen boer, voor zijne beesten, en al het overige, wel vijf, zeshonderd kilo's, bleef daar staan, zonder dat er zelfs een koopman
kwam naar kijken . Zij wisten niet wat zij er eindelijk zouden mee
doen.
Goedkeurend, met de pijp dwars in den mond, den elleboog
op de knie gesteund en een glimlach op zijn dogachtig gelaat staarde en hoorde hij haar aan . En terwijl ze aldus ernstig, met kennis van zake en, als het ware, met zelfverantwoordelijkheid over
die dingen sprak, herinnerde hij zich wat hij zeer vaak van haar
had hooren zeggen : dat ze zoo naarstig was, zoo bezorgd, zoo
verstandig, zoo ervaren in alle zaken en de gedachte drong zich
14

aan hem op, dat zij toch eene goede huisvrouw zou zijn, al had zij
ook maar weinig geld .
Maar zij stond recht . Hare zuster en dezer vrijer hadden haar teeken gemaakt, dat ze wilden vertrekken .
„Zij zullen zeker stillekens aan naar huis beginnen te gaan," sprak
zij, als het ware verontschuldigingshalve zich tot hare nieuwe kennis omkeerend ; „moeder ziet ons nog al gaarne samen terugkomen ."
Hij stond ook recht, onthutst door haar brusken aftocht .
,ja, ja, zeker, zeker," stamelde hij enkel een paar malen . En daar
juist eene bende halfdronken jonge woestaards binnengestormd
kwam, die hun eene wijl den weg afsperden, keerde zij zich nog eens
tot hem om .
„zij zullen toch nog wel eens den „Vos" binnentrekken," riep ze
luider, met eenen straal in de oogen en kleurende wangen . En, na
een oogenblik aarzelens . „Gaat ge tot daar niet mee?"
Zijn aangezicht verhelderde . „Bah ! ik zou kunnen," antwoordde
hij . En met moeite, de zuster en haar vrijer aan 't hoofd, drongen
zij door de bende . Hun aftocht wekte eene groote nieuwsgierigheid
op . „Ziet eens, Tanse Goetgebuer vrijt met Stien Leijseele !" klonk
het achter hunnen rug . En een der jonge binnenkomende guiten,
zich met een schalkschen glimlach voor de voeten van het meisje
plantend, schertste
„Tansken, 't is geen waar toch zeker?"
,,'Wat?"
,,Wel. . . dat ge vrijt ? . . ."
„0, loop op, gij domme ezel," riep ze, met gloeiende wangen hem
wegduwend .
Een glimlach van verrassing kwam op Stien's gelaat .
„Ik kan die trotsche jonge melkbaarden niet lijden," sprak zij met
nog gefronste wenkbrauwen .
Dwars door de herbergzaal, waar kaarters rond tafeltjes zaten,
waar het bier en de genever van den toog stroomden, en waar het
gejoel, het getier en de tabaksrook bijna nog erger waren dan in de
danszaal, geraakten zij buiten. Zij verademden . Het had in den namiddag wat geregend, maar met den avond was de lucht weer helder
frisch en blauw geworden . Langzaam, door de laatste zonnestralen
bestreeld, volgden zij nu de kasseide . Talrijke, uitgelatene groepen
15

gingen vóor en achter hen ; gezang, geroep, gelach weerklonken en
in dien zachten vrede van het avonduur, welken 't brutaal gedruisch
der kermis stoorde, wandelden zij alleen, meer en meer ernstig koutend over vee, over mest, over land en vruchten .
„zie eens naar dat loof 1, hoe groot, hoe veil" 2, sprak hij . „Die
Velde is toch een felle boer!"
„En die klaver, daar, hoe malsch ! hoe zwaar ! voor eene derde
snee ."
„En die beeten l.. . Zie eens die beeten !"
En ernstig aanstaarden zij dat loof, die klaver, die beeten, bewonderden zij de felheid van boer Velde .
Nauw omstrengelde groepen, hand in hand gaande vrijers, lichtzinnige, schaterlachende meisjes, door nog lichtzinniger en luider lachende jonkmans gevolgd, gingen hen steeds voorbij, zonder dat zij
er aandacht op sloegen, zonder dat eenig gevoel van drift de trage
slagen hunner harten kwam verdapperen . Kalm en statig, hij met zijne kromme beenen, zijne te korte broek, zijne stijfhangende armen
en zijn doghonds-aangezicht, waaruit, dwars, de groote houten pijp
stak ; zij, ook stijf in haar bruin kleed en met haar gitzwart haar,
heur bleek en mooi, ietwat te lang gelaat, waarin alleen de oogen
schoone, donkerbruine, stralende oogen - van teruggehouden levenslust getuigden, zoo stapten zij vooruit .
Zij kwamen in den „Vos" : eene kermende harmonica, joelende
dansers, schreeuwende dronkaards, tabaksrook, stank van stof, van
zweet en drank, hetzelfde schouwspel als in „'t Leeuwken ." zij namen plaats op eene der banken, Lie en haar vrijer in den hoek, Stien
en Hortense in het midden, met eene kleine ruimte tusschen beiden,
nu dat er plaats genoeg was . Vier glazen bier werden besteld ; de
mannen betaalden.
En weer, na ruim een kwartier koutens en vertoevens, stonden zij
recht en slenterden zij huiswaarts . Na lang over allerhande belangrijke zaken, over zijne runders en kalvers, over pachten en belastingen
gesproken te hebben had Stien, ten slotte, de samenspraak terug op
den vlashandel gebracht . Langzamerhand waren zij aldus aan eene
plaats gekomen waar de weg zich in tweeën splitste en waar men
(1) Raaploof.
(2) Weelderig.
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afscheid nemen moest . Lie en haar vrijer stonden daar reeds te
wachten .
„Maar Hortense," sprak eensklaps Stien, „ik dacht het goed en 'k
vergat het u te vragen : zoudt ge niet een paar honderd kilo's van dat
lijnzaad, welk ge toch niet kwijt geraakt, kunnen missen?"
Haar wangen kleurden en eene geestdriftige vlam schoot uit hare
levendige bruine oogen . „Bah ja, zeker," antwoordde zij, en zich tot
hare zuster wendend : „Niet waar, Lie, vader zal wel willen?"
,ja, ja, blijde dat hij er van af geraakt," antwoordde deze, plomp
lachend; en zij keerde terug naar Pol, haar vrijer, een vijf en twintigjarig jonkman, met zwarten knevel, groote, uitpuilende zwarte
oogen en dikke, half neerhangende onderlip, met wiep zij afscheid
nam .
„ziet ge wel," berichtte Stien, weer tot Hortense naderend, "ik
was eerst voornemens van lijnmeel te knopen voor mijne koeien,
maar ik kan haar al zoo wel - en nog beter - lijnzaad geven . Het
zal mij, alles genomen, weinig duurder kosten, en op die manier kan
ik u toch een kleinen dienst bewijzen ."
„Eiwel, eiwel, zeer goed," riep nu ook, meer en meer opgewekt,
Hortense, terwijl ze zachtjes met hare zuster achteruitdeinsde .
„Maar moet gij eerst het zaad niet zien, om prijs te kunnen maken?"
„Ik zal eens komen kijken," antwoordde hij nog luider, met eenen
breeden glimlach op zijn doghondig gelaat .
„Eiwel ja, wij zullen u verwachten," riep zij schier schaterend .
En in de schemering het pad langsheen de etskanten inslaande,
verdwenen zij aan 's jongelings oog .

II
Den volgenden zondag na de vesper, in stede van rechtstreeks
naar huis te gaan, zooals hij immer deed, bleef Stien in Baevel drentelen . Hij bezocht twee, drie herbergen, keek naar de kaarters, naar
de biljartspelers, maar zonder ergens lang te vertoeven, zonder zich
ergens neer te willen zetten . Langzaam, als door een instinctmatige
kracht voortgestuwd bereikte hij aldus het eene uiteinde des dorps,
juist het tegenovergestelde dat hij hebben moest, om naar zijn huis
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terug te keeren . „Wat zou hij nu doen ? Zou hij gaan ? Zou hij niet
gaan ?" Besluiteloos bleef hij eene wijl dralen, maar schielijk zijne
aarzelingen overwinnend, stapte hij vastberaden, met zijne kromme
beenen door . Na vijf minuten gaans kwam hij aan een landelijk herbergja : „de Meiboom" . Zou hij voorbijgaan? Zou hij binnentreden ? Bah! ... hij kon wel een halvetje drinken .
„Verdeeke ! wiep we daar nu hebben, Stien Leijseele !" riep de
praatzieke, nieuwsgierige waardin . „Wel, het is toch sinds jaren niet
gebeurd dat gij langs hier gekomen zift ! Waarlijk, men zou geld geven u eens te zien!"
,ja ja, ja ja, dat komt zoo al," stamelde hij, met een dwazen glimlach op zijn doghondig gelaat en door den vorschenden, geïntrigeerden aanblik der waardin op zijn ongemak gesteld . Hij weigerde neer
te zitten, dronk zijn glaasje ledig, betaalde en vertrok .
Schuin over den „Meiboom" lag de aardeweg . Hij sloeg hem in ;
maar in het inkeeren een weinig omkijkend, ontwaarde hij, achter
de vensters der herberg, die hij kwam te verlaten, de nieuwsgierige,
hem nakijkende hoofden der bazin, en van twee boeren, zijn dogachtig gelaat werd purperrood .
„Ei Sakerdeeke!" stamelde hij . En hadde hij gedurfd of gekund,
hij zou op zijne stappen teruggekeerd zijn of eenen zijdewegel ingeslagen hebben . Maar 't was onmogelijk . De landweg liep recht
door, en na nog een paar minuten gaans kwam hij, eenen elskant
omdraaiend, voor een klein eenzaam huisje dat, met bloemen langs
den witgekalkten gevel, zijdelings der baan, midden een smal, door
eene lage haag omringd boomgaardje stond . Hij stak het houten
hekje open en trad binnen .
„Geen belet ?" vroeg hij met zijn breeden glimlach, op den drempel van het huisje stilhoudend .
„Neen neen, kom maar in," klonk eene reeds welbekende stem .
En Hortense, blozend rechtgestaan kwam hem in de keuken te
gemoet .
Zij bleven eene wijl als verbijsterd voor elkander staan, en in den
blik welken zij wisselden lag de vreugd en de verrassing van elkaar
zoo gauw terug te zien, zijn wijde mond ging schier vervaarlijk
open, doch zonder iets te zeggen, en zij wendde al gauw het hoofd
ter zijde, als had zij het bewustzijn dat hare wangen al te vurig kleurden, dat hare oogen al te schitterende vonken schoten .
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„zet u, Stien, zet u," sprak zij enkel, hem eenen stoel aanbiedend .
Maar hij was reeds een paar stappen vooruitgetreden om Hortense's moeder, eene zestigjarige vrouw met sneeuwwit haar, die naast
den haard in haren zetel zat, te groeten.
„'t Gaat altijd wel met de gezondheid, bazin Goetgebuer?" vroeg
hij bedeesd .
„Bah ja, zoo nog al in de reden," antwoordde stil de vrouw, welke
halsstarrig naar hem opkeek . Zij zag er een weinig ziekelijk uit, met
zeer bleek aangezicht en witte, lange, lichtbevende, blauwgeaderde
handen . Alleen de oogen, dezelfde van Hortense, getuigden van opgewektheid en levenslust .
Toen bracht hij onmiddellijk en als om zich daarover te rechtvaardigen, de reden zijns bezoeks voor den dag .
„Ge weet wel, bazin Goetgebuer, het is ten wille van dat lijnzaad... is Goetgebuer thuis ?"
„Neen," zei Hortense, die nu hare ontroering ietwat overwonnen
had . En zij vertelde den jonkman dat haar vader elken zondagnamiddag in de „Mormande" - eene herberg - met zijne geburen
kaart ging spelen . Het was gewoonlijk avond als hij thuis kwam .
„En Teres ?" vroeg Stien .
„Ook niet," glimlachte Hortense . „Het was vergadering van het
genootschap van Franciscus Xaverius dezen namiddag, en hij wil
daar immer bij aanwezig zijn .
Deze berichten schenen den lomperd in verlegenheid te brengen .
„Maar dan zal ik nog niet kunnen korten ?" 3 meende hij .
„Waarom niet," lachte zij . „Niet waar, moeder, dat komt er niet
op aan ? Ge weet wel, het is betrekkelijk dat lijnzaad ."
„0 ja, dat is hetzelfde," bevestigde de oude vrouw met eene kleine
hoofdschudding en eene lichte beving harer bleeke handen . En tot
haar meisje
„Toon hem het zaad, Hortense ."
Zij had reeds de klink der kamerdeur in de hand . „Wilt ge maar
langs hier komen, Stien," glimlachte zij .
Lomp en traag stond hij recht . Zij stak het grijsgeverfde deurtje
open en buigend, trokken zij in de kamer . Dáár, tusschen de kleederkast en de twee bedden, lagen de op elkander gestapelde zakken .
(3) In onderhandeling treden.
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Met mannelijke kracht nam zij er eenen in de armen, plaatste dien
op den vloer, ontbond het vlassen touwtje van den krop . „Ziedaar,"
sprak zij, de ware ontblootend .
Hij boog naar voren, stak zijne korte, dikke, grove hand in den
zak . Het zaad stroomde, als een regen van bruine pareltjes, door zijne verweerde vingeren . Ernstig en fiks, eenen stap achteruit gegaan,
zag zip toe .
Hij knikte lichtjes met het hoofd, steeds over 't zaad gebogen . Hij
nam zijne pijp uit den mond en likte, met de punt der tong, eenige
zaadjes op, welke hij overknabbelde . Toen uitte hij zijne meening.
„Schoon zaad ! zeer schoon zaad ! Wat moet het kosten?"
Blozend, met vonken in de oogen, kwam zij nader .
„Wat is het u waard ?" vroeg zij .
Hij weigerde zijne meening te uiten . Hij was kontent de hoogste
waarde te geven, zei hij .
Zij kwamen terug in de keuken. „Eiwel, moeder, wat is uwe meening?" vroeg 't meisje .
maar jongens toch, zes en twintig, 4 zeker, gelijk boerke De
Leu."
Langzaam, zonder een woord te spreken, tastte Stien in zijnen ondervestzak en haalde er een handvol zilverstukken uit te voorschijn .
Verbaasd staarden de twee vrouwen hem aan .
„Maar Stien, gij zult toch zeker niet betalen vooraleer gij uwe ware ontvangen hebt," riepen zij alle twee .
„Waarom niet," glimlachte hij, triomfantelijk naar het tafeltje
gaande.
„Ha maar, dat kan niet zijn!"
„Waarom niet," herhaalde hij weer, met nog breederen glimlach .
En, eenen toon van scherts aanwendend
„Gij zoudt het mij toch niet kwijtschelden, zeker?"
Stom, pal van bewondering, zagen zij hem op het tafeltje de stukken tellen . Hij had er eerst tien gelegd, van vijf frank ieder en nu,
als hadde hij dat pleizier van onder hare oogen geld te handelen onbepaald willen verlengen, telde hij er de twee laatste franken, in
halve frankskens, in stuivers, kluiten en centen bij . Met onbeschrijfelijke traagheid ging hij te werk . Een mengsel van tabaksmui en
(4) 26 frank per 100 kilo's.
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zand scheen aan die koperen stukken te kleven en zij grijnsden in
zijne hand, terwijl hij ze éen voor den, met krachtsinspanning, bij
middel van zijn stijven, verweerden duim, uit elkander schoof .
„Ziedaar," sprak hij eindelijk .
Met een soort van eerbied - een dubbelen eerbied, voor hem en
voor het geld - naderde Hortense tot het tafeltje .
„Kijk, kijk, betalen eer gij uwe ware hebt, dat gaat te ver," lachte
zij, schier ongeloovig . Maar de moeder, in haren zetel, gaf blijken
van onrust .
„Doe dat geld weg, doe dat geld weg," stamelde zij met angstige
oogera en erger bevende handen.
Toen raapte Hortense de stukken op. En zich, als het ware verontschuldigend, tot den lomperd omwendend
„Ik zal het dus maar nemen", sprak zij, „aangezien gij het
volstrekt wilt, want moeder heeft geene rust zoolang er geld op tafel
ligt. Teren zal u morgen de tweehonderd kilo's brengen ."
Toen dwong zij hem opnieuw zich neer te zetten en vroeg hem
wat hij zou aanvaarden . Hij poogde eerst te weigeren, maar zij
drong aan ; en daar zij volstrekt niet kon te weten krijgen wat hij
eigenlijk verlangde, besloot zij dat hij met haar en hare moeder zou
koffie drinken en tarweboterhammen eten . Hij stemde hierin toe en
terwijl Hortense, bedrijvig heen en weer loopend, alles klaar maakte, ontstak hij opnieuw zijne pijp en schoof zich, de beenera gekruist,
nader tot het tafeltje . Thans was hij alleen met de moeder in
gesprek, zijn enkel, uitsluitend gesprek : het vee, den oogst, de pachten. En als Hortense, zich in het onderhoud mengend, ook eene
denkwijze uitte, gaf hij ternauwernood een antwoord, zag hij nauwelijks nog eens naar heur op, als ware haar gezegde en hare tegenwoordigheid zelve voor hem eensklaps van alle belang ontbloot
geweest.
De koffie werd uitgeschonken, de boterhammen - kerels van
twee vingers dik - op de tafel geschikt . Stien en Hortense namen
plaats nevens de moeder en de maaltijd begon . Zij aten zwijgend,
met gemetene traagheid . De vrouwen beten in hare boterhammen,
maar Stien brak er met de vingeren groote stukken af, die hij daarna
in zijnen mond stopte . Zijn doghonds aangezicht scheen nog verbreed en zijne roodbruine, schier donkere gelaatskleur deed zijn
tarwebrood witter schijnen dan dat der anderen . Zoo schijnt het
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brood ook witter, dat de apen of de negers eten . Drinken deden
zij niet . Zij kropten alzoo hun meelachtig voedsel droog in, met
de onaangeraakte geurige koffie vóor zich ; en eerst als het hun
volstrekt door 't keelgat niet meer wilde, proefden zij slurpend,
met opgekrulde bovenlip en na langzaam geblazen te hebben, van
hunne dampende, boordevolle potten . Somtijds sloegen de magen
op, luid op, waarop een wellustige zucht van gemak en verlossing
volgde.
Nadat Stien gegeten had, ontstak hij nogmaals zijne pijp en stond
hij eindelijk recht om heen te gaan . „Ja, ik ga mij eens tot aan huis
dragen," besloot hij, als afscheidsgroet .
„0, wat reschiert 5 ge ?" glimlachte Hortense .
„Bah ! ge zegt dit," sprak hij ernstig . „Ik moet nog de beesten geven en Cesarine - zijne kreupele zuster - is bang als het avond
wordt ."
Dit gezegde scheen haar beiden overwegend . Zij weerhielden hem
niet langer.
„zoo, allo, de gen avond," sprak hij heengaande en zich, met
zijn breeden glimlach op 't gelaat, nog eens omkeerend .
„De góen avond, Stien, en als het u zal believen," antwoordden
zij beiden .
Toen hij buiten was, oogde Hortense hem door 't venster nog
eens na . Zij zag hem traag, met zijne kromme beenen en zijne dwars
uit den mond stekende pijp, in den aardeweg voortstappen.
„Hik is niet schoon,
act zip, „maar braaf ." En peinzend ging
zij de overblijfsels van den maaltijd wegnemen en de stoelen op hunne plaats terugzetten .

III
En sedert dien schrikkelde hij niet meer over. Elken zondag verscheen hij op het hofje : eerst om de ledige zakken terug te brengen,
dan onder een ander voorwendsel en weldra zonder oorzaak uit
gewoonte .

(5) Van het Fransch : Risquer .
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Zijne komst was geregeld als de gang van een horloge . Bij het uit
de kerk gaan, na de vesper, trok hij den „Gouden Appel" binnen .
Hij dronk er een halveken, 6 met het oog op de kaarters gevestigd .
Van den „Gouden Appel" ging hij naar „het zwijntje" ; van „het
zwijntje" naar den „Groenen Akker." Daar was hij aan het uiteinde des dorps . Langzaam trok hij de kasseide op, naar buiten . Na
eene korte statie in den „Meiboom" volgde hij den aardeweg door
de landouwen en kwam hij bij Goetgebuer aan .
Gewoonlijk vond hij er de moeder en Hortense alleen . Goetgebuer was in de „Mormande" aan 't kaarten, Teres naar Franciscus,
Lie met haar vrijer naar de eene of andere kermis . Hij zette zich
neer, met zijnen breeden glimlach op zijn dogachtig gelaat en urenlang bleef hij daar kouten van land, van vee en pachten, rookte pijp
op pijp, nutte koffie met tarweboterhammen. Des zomers met valavond, des winters als het licht reeds brandde, nam hij afscheid,
door Hortense tot op den drempel vergezeld .
En zoo, van week tot week, van maand tot maand, verliepen weldra jaren . Hij sprak noch van liefde, noch van trouwen, hij poogde
niet met haar alleen te zijn, hij sloeg bijna geene aandacht op haar,
hij vergenoegde zich met daar te komen en te zitten. Hij verkeerde
nochtans, dit gevoelde hij wel, al werd het ook niet uitgesproken,
maar verre van hem op te wekken, scheen dit gezwegen verkeer
hem nog trager, nog levenloozer gemaakt te hebben en was het, als
vond hij er een vermaak in, die onoverwinbare loomheid, die
ankylose van lichaam en geest, welke hem kenschetste, te overdrijven . Voor de geringste moeite, om een woord te zeggen, om een
voorwerp ter hand te nemen, moest er eerst eene gansche inwendige
en voorbereidende werking in hem geschieden . Er lag in hem als het
ware iets van de natuur die hem omringde, en waar alles met ontzaglijke langzaamheid groeit en zich ontwikkelt .
Hortense, eerst verwonderd, had er eindelijk eene reden van gemaakt. Zij was, alhoewel zelve niet traag, van jongsbeen af aan de
traagheid van anderen gewend, en zij dempte haar ongeduld met de
gedachte dat ernstige hinderpalen : de slechte tijd, het geld, de
opspraak zijner zuster, wie weet ! hem wellicht nog weerhielden . In
den grond verlangde zij hem zeer . Niet enkel was hij, als koehou(6) Half borreltje .
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derszoon, voor haar, kortwoondersdochter, een schitterende partij,
maar ook zijn ernst, zijne bezadigdheid, zijne traagheid zelve schenen heur waarborgen van degelijk en kalm geluk ; terwijl, van een
anderen kant, zijne nooit veranderde houding, zijne immer gelijkblijvende stemming van geest, haar ongeduld van jonge, werkzame
vrouw prikkelden . „Och ! hij geeft om mij niet," dacht ze soms ontmoedigd; maar andermalen, als zij hem door sneeuw, regen en wind,
door alle weder, hoe slecht ook en soms gelijk een hond beslijkt en
nat, zag komen, was hare meening anders en dacht ze, gevleid : „hij
moet mij toch wel zeer beminnen."
Somtijds, als hij daar kwam, vooral des winters, toen er nergens
kermissen meer waren, vond hij er Pol, den minnaar van Lie. Schier
op elkander gekropen, zij struisch en blakend, hij bleek, met zijn
zwart haar, zijne groote, uitpuilende oogen en zijne half neerhangende onderlip, zaten zij, in eenen hoek van 't keukentje, te schertsen en te vezelen . Iets woest en dierlijke lag over hen ; het was te
vreezen, waren zij alleen geweest, dat zij tot erge onbetamelijkheden
zouden overgegaan zijn . Dit zicht maakte Hortense wrevelig .
„Houdt u wat stil ! zift ge niet beschaamd !" riep ze soms, met gefronste wenkbrauwen uit ; en de moeder, door haar aangehitst,
moest het gevrij verbieden ; maar de glanzende blikken, die zij alsdan
op Stien vestigde, hare wangen, die den ganschen namiddag bleven
gloeien, getuigden klaarblijkelijk, dat een soort van jaloerschheid
haar kwelde, dat zij ook, zelfs onbewust de begeerte had, zoo eens
met vuur gekust te zijn, zoo iets dat haar zoude doen blaken in het
oor gefluisterd te worden . Stien, steeds kalm, begreep dat niet en
voelde zich dan enkel, in stede van geprikkeld, geheel van streek
geslagen. De gewone overwegingen nopens beesten en land verkropten hem in de keel en, met de pijp in den mond en een stijven, schier
gepijnigden glimlach op zijn aangezicht, bleef hij daar sprakeloos en
bedeesder dan ooit nevens de norsche Hortense zitten, aan een gevoel van onbekend en onverdraaglijk ongemak ter prooi .

IV
't Verkeer van Stien met Hortense duurde nu reeds zeven jaren,
en er was geene reden dat het nog zou eindigen, toen vrouw Goet24

gebuer, wellicht voor de vijftigste maal, maar ditmaal vastberaden,
tot hare dochter sprak
„Hortense, uw verkeer met Leyseele moet eindigen . Hij moet een
of ander met u doen : trouwen of achter blijven."
Zij werd zeer bleek en bleef eene lange poos stilzwijgend, het
hoofd op hare hand, die den steel van den borstel, waarmede zij de
keuken uitveegde, vasthield, geleund .
„Och ja, 't zal er toch eindelijk moeten van komen," zuchtte zij .
Zij was vermagerd, verouderd . Eene soort van moedeloosheid lag
in haar vroeger zoo levendigen blik . Dat zeven jaren lang wachten
naar een nooit naderend geluk had hare krachten uitgeput . Zij
wenschte - en sinds lang - naar eene oplossing, naar het einde, om
het even welk een .
„Zeg het hem heden, als hij komt," hernam de moeder . „Het is
noodzakelijk. Nu kunt ge nog iemand anders krijgen, maar weldra
wordt het te laat . Gij zift nu ook al acht en twintig, Hortense . Zie
eens, Lie is reeds vier jaar getrouwd ."
„Och, ik moet geen ander hebben," zuchtte zij, „maar ik zal het
hem toch zeggen ." En zonder verder daarover te spreken, hernam
zij hare bezigheid .
Hare gejaagdheid begon na den middag, toen het klepte voor de
vesper. Het was in Mei, de lucht was zonnig blauw, de akker groen,
de boomgaard stond in bloei en een zoele, suizelende zomerwind,
bracht haar, op den drempel, met het verwijderd geluid der klokken, den geur der gele koolzaadvelden aan .
„Nu zit hij in de kerk," dacht zij .
Zij nam haar gebedenboek, om ook te lezen, maar het ging haar
niet . De letters schemerden en dansten voor hare oogen .
„Wat zal hij antwoorden," dacht zij, het boek toeslaande .
Hare onrust vergrootte . Toen zij in de verte het kleppen dat het
einde der vesper aankondigt, hoorde weergalmen, hield zij ter plaats
niet meer. Zij volgde hem in verbeelding ; zij zag hem van het kerkhof komen, den „Gouden Appel," „het Zwijntje," den „Groenen
Akker" binnengaan en eindelijk, 't bebouwde dorp verlatend, den
kasseiweg volgen . Zij zag hem, met zijn breed gelaat, met zijne pijp
in den mond en zijne kromme beenen, geheel in 't zwart gekleed,
met zijne zwarte pet en zijn zonderling gestreept wollen halsdoekje,
eenzaam langs de kasseide stappen . Hij was aan den „Meiboom",
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hij ging er binnen . Hij kwam er uit, hij trok het landwegeltje op .
En eensklaps, den hoek van den elskant omdraaiend, zag zij hem tot
are woning naderen .
En ja, zij zag hem wezenlijk . Zij had zoo nauwkeurig zijnen gang
berekend dat hij daar juist kwam op het oogenblik dat zij hem in
verbeelding verwachtte . Zij schrikte op en liep terug in huis .
„Moeder, hij is daar!"
„'t Is goed . 'k zal heengaan," sprak de vrouw .
„o neen neen, moeder, nog niet seffens . Laat mij eerst koffie maken, laat hem eerst gegeten en gedronken hebben!"
„Geen belet ?" klonk het reeds aan de voordeur . Zonder de trilling
harer stem te hooren, toen zij hem „kom maar in" antwoordde,
zonder de uitdrukking van angst te bemerken, die ondanks haren
wil, heur bleek gelaat bedekte, ging hij, breed glimlachend, op zijne
gewone plaats, nevens het kleingeruite venster zitten . Hij hield zijne
onafscheidbare pijp dwars in den mond en langzaam, zonder het
oog op Hortense te slaan, begon hij, de beenen gekruist, van het
weder te spreken .
Welke foltering voor haar, in den staat van gejaagdheid waarin zij
verkeerde! Zij maakte de koffie een half uur vroeger dan gewoonlijk
klaar, en toen deze genut was stond de moeder pijnlijk recht en verliet zij het keukentje, de beide minnaars alleen latend .
Het was de eerste maal niet sinds den langen tijd dat zij samen verkeerden . De oude moeder ging wel eens buiten aan het hekje staan,
en het gesprek werd dan steeds tusschen de beide minnaars voortgezet als ware zij daar nog geweest, maar ditmaal deed eene soort van
intuïtie aan den lomperd iets opzettelijke in bazin Goetgebuer's
aftocht vermoeden .
Hij hield eensklaps op van spreken en, met de hand het gordijntje
wegschuivend, staarde hij door het venster als wilde hij vooreerst de
oude zien terugkeeren . Maar Hortense, zijne gedachte radend kwam
een paar stappen nader en zei, ook door de ruitjes kijkende
„Moeder is allicht eens langs achter tot aan boerke De Leu's gegaan . Bazin De Leu had het haar verzocht . . ."
„Bah zoo ! Bah zoo !" sprak hij, heelemail van streek geslagen en
haar met de grootste verbazing aanschouwend . En, met een soort
van schri :
„zij zal toch niet lang weg zijn zeker?"
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„Ik denk het niet," antwoordde 't meisje ; „maar zij heeft mij toch
gelast, Stien," voegde zij er schielijk rasser en met veranderde stem
bij, „u over iets zeer gewichtigs te spreken ." En eene plechtige stilte
viel .
Gapend, met wijd opene oogen staarde hij haar aan . Hortense
voelde hare wangen gloeien, hare slapen kloppen, heur hart in haren
boezem bonzen, terwijl onweerhoudbare tranen haar in de oogen
kwamen . „zij heeft gevraagd," sprak zij in éénen adem uit, „wat gij
van plan waart eindelijk met mij te doen : of gij gedachte hadt van
trouwen . . . of wel . . . of gij - en hier begon ze te stamelen, terwijl ze
zich, met bevende hand, aan de leuning van eenen stoel vastklemde
om niet te vallen - of gij er eens wilder op peinzen . . . of zeggen wat
gij eindelijk van zin waart te doen, daar wij toch zoo niet onbepaaldelijk kunnen blijven verkeeren ."
Zijn gelaat had zich, terwijl zij sprak, met eene uitdrukking van
onbeschrijfelijke verbazing en verslagenheid bedekt en gedurende
ruim eene minuut bleek het hem volkomen onmogelijk te zijn, om
het even welke verklaring te uiten . Zijne oogen staarden strak naar
't meisje, hij had zijne pijp uit den mond genomen en de hand, welke 't gordijntje vasthield, als ontzenuwd laten neerzinken . Het was
alsof zij hem van 't vreemdste en het verste van de wereld kwam te
spreken, en eerst na eene nieuwe lange poos en met ontzaglijke
moeite, vielen deze enkele, traag gestotterde woorden van zijne
lippen
„Ja zeker . . . zeker, zeker . .."
Zij had een weinig hare ontroering overwonnen . Zij vreesde dat
zij, door hare gejaagdheid verraden, wellicht in eens te ver was
gegaan .
„Gij zoudt er toch eens kunnen op peinzen, niet waar?" verbeterde zij ; „en ons dan uwe meening kenbaar maken . Dat moet ook zoo
haastig niet gaan . Dat ligt percies in 't vuur niet ."
„Ja zeker.. . zeker, zeker," herhaalde hij voor alle antwoord .
En verder werd er niet over gesproken . De bazin kwam weer
thuis en alle drie hielden zich alsof er niets gebeurd was .
Stien vertrok, een weinig vroeger dan naar gewoonte . „Tot zondag, niet waar?" riep hem Hortense van op den drempel na .
„Ja, ja... zeker, zeker . . ." sprak hij, als in een droom omkeerend .
En hij stapte van 't hofje . Van uit het keukentje zag zij hem achter27

na . Zijn gang was struikelend, bijna als van een dronken mensch ; en
hij moest wel heelemail uit zijne gewoonten zijn geraakt, want hij
rookte niet en in stede van het pad achter den elskant in te slaan,
stapte hij voort, langs den aardeweg heen, in de richting van den
,,Meiboom ."
Ontroerd, maar toch met eenera zweem van opbeuring zette Hortense zich neder en vertelde zij aan hare moeder den uitslag der gebeurtenis.
„Dat er nu van koine wat er wil, zoo kon het toch niet blijven
duren," besloot ze zelftroostend .
„Wees maar gerust," meende de moeder . „zondag toekomende
zal hij u wel een voldoende antwoord brengen."

V
Dien zondag kwam hij niet ; den volgenden ook niet ; den derden
evenmin en nooit kwam hij terug . De maanden, de jaren verliepen .
De lentera volgden op de winters, de herfstera op de zomers : nooit,
nooit, verscheen hij op het hofje weer. Hortense had getreurd en geleden. Zij had gewenscht om dood te zijn en jaren lang, inderdaad,
scheen eene verborgene moedeloosheid haar naar het graf te sleepera .
Maar de tijd had eindelijk hare smart gesleten en met den troost was
de herleving gekomen . Toen was ook de reden - de door een ieder
gekende en aangenomen reden harer verlatenheid - heur minder
vlijmend en, door den duur, schier billijk voorgekomen : Neen, een
begoede koehouderszoon kon geene arme kortwoondersdochter huwen . Haat, verbittering, had zij hem niet bewaard . Als zij elkaar bij
toeval in de straat ontmoetten, wisselden zij een goeden dag . Zij
nam zijne verdediging, als iemand, zijne handelwijze lakend, hem
in hare tegenwoordigheid wilde bezwaren . Halsstarrig, stelselmatig,
had zij verscheidene andere, haar in huwelijk verlangende jonkmans
van de hand gewezen.
Behalve dit, verkeerde het huisgezin in voorspoed . De vlashandel
had eenige achtereenvolgende, goede jaren beleefd en door hun onverpoosd werken en zwoegen, hadden de Goetgebuers een nog al
mooi sommetje verzameld . Thans hadden zij geld uit op de bank
wel een paar duizend franken
en nu was ook een steeds gekoes28

terd, lang verworpen ontwerp terug voor den dag gekomen : zich
van doening vermeerderen, verhuizen en beesten houden, van kortwoonders koehouders worden . Alleen de vader stak er nog wat tegen aan. „Wij zijn hier nu goed, houden wij ons goed," herhaalde
hij steeds ; maar de moeder en Hortense drongen onophoudend aan
en Teres, die over gebrek aan bezigheid klaagde, sprak van zich in
't klooster van Wemelghem als knecht te gaan verhuren, indien er
thuis geene verandering kwam . Toen werd het ontwerp in princiep
besloten . noodra eene degelijke koeplaats ledig kwam, zouden zij
pogen die te pachten . Het duurde niet lang. Een uitstekend mooi,
niet al te groot plekje, geraakte, door sterfgeval, wepel . Goetgebuer
en Teres gingen den eigenaar - een rijken boer - spreken ; zij kregen accoord en in min dan drie maanden tijds was alles geregeld en
bewoonden zij hun klein, scho[o]n koevetje .
Thans bekleedden zij een heel anderen rang dan vroeger in de buitensamenleving . Zij waren, om zoo te zeggen, van knecht meester
geworden . Zij hadden een mooi, openluchteg, groot woonhuis, degelijke, er aan palende stallen en eenen boomgaard, zooals er zelfs
weinig groote boeren een bezaten . Zij hielden eenen werkos, drie
melkkoeien, verscheidene kalvers en runders, een aantal zwijnen en
ontelbare hoenders . In voorspoedige jaren kon de opbrengst van
hunnen boomgaard alleen schier hunne pacht uitmaken en hunne acht gemeten lands, waarop al te zamen geene dertig roeden
afval was, lagen, voor en achter 't woonhuis, gelijk het kerkhof rond
de kerk .
Het was eene herleving voor de vlijtige Hortense . De laatste zweem
van vroeger smart die haar nog in het hart gebleven was, verdween
in de verrukkende bedrijvigheid van haren nieuwen toestand . Des
morgens vroeg opstaan, de koeien melken, de beesten geven, de
zwijnskotten mesten ; met éen woord de gansche verantwoordelijkheid van 't binnen-huis op zich voelen wegen, en dan, des Woensdags, als eene echte boerin en gelijk eene dusdanige geëerd met
eieren en boter naar de markt gaan ; welk geluk ! welke verrassing !
Zij was weerom verjongd, verfrischt met licht gekleurde wangen en
levendige vonken in de oogen . En ook haar tooisel was rijker, mooier; zij had een nieuwen laken mantel - dat onbehaaglijk pronkstuk
der Vlaamsche boerinnen - en op hoog- en kermisdagen droeg zij
schitterend goud- en zilverwerk aan hals en noren . Op een enkel
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punt was zij dezelfde gebleven : Zij had nogmaals, stelselmatig, twee
of drie jongelieden, die haar in huwelijk begeerden, van de hand
gewezen.

VI
't Was op een schoonera zondag namiddag van de Meimaand .
Bazin Goetgebuer, een weinig ziek, lag te bed te rusten, Goetgebuer
was naar de „Mormande" waar hij, uit oude gewoonte en ondanks
den grootera afstand, elken zondag bleef gaan, Teres, met de gilde
van Franciscus Xaverius, naar Baaigem een nieuw kapelletje van
Lourdes gaan inhuldigen . Hortense wachtte thuis en zat eenzaam in
de keuken .
Door een der kleingeruite venstertjes keek zij over den boomgaard .
De koeien gekniepoot, gingen, langzaam grazend, over 't hof; de
hoenders kakelden, in schitterender zonneglans gehuld ; de hond,
lui, met op zijne uitgestrekte voorderpooten, rustenden kop, lag
vóór zijn hok te slapen . Hortense, zonder gepeinzen in eene soort
van wellustige vergetelheid gedompeld, liet haar kalmen blik over
dit vreedzaam tafereel dwalen . Van tijd tot tijd ook keek zij eens,
dwars over de straat, naar het geburen hof, waar jonge knapen met
den krulbol speelden . Maar in eens verschrikte zij schier . Eene naderende mansgestalte, langsheen de haag, had hare aandacht opgewekt
en vooraleer zij, om zoo te zeggen hare gedachten had bijeengeroepen en zich van de werkelijkheid rekenschap gegeven, ging de balie
van het hofgat open en kwam een welbekend iemand den boomgaard opgestapt . Stien Leijseele, haar oudminnaar !
Zij meende achterover te vallen ; en, aan eene ontzaglijke ontzetting ter prooi stond zij recht en keek zij, met vergroote oogera, door
het venster .
Droomde zij ? Of was hij het wezenlijk en wat kwam hij doen?
Die vragen schokten door elkander in haar hoofd, terwijl zij eene
instinctmatige beweging maakte om hare moeder te gaan ontwaken .
Maar de deur was reeds geopend en het geijkt : „Is er geen belet ?"
had weerklonken .
„Neen," antwoordde zij kortaf, met bevende stem .
Hij trad binnen .
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Hij was van uitzicht niet veranderd . Hij had steeds zijn roodbruin, breed glimlachend, doghondachtig gelaat, zijne dwarsstekende houten pijp, zijne kromme beenen. Hij was ook steeds gelijk
gekleed, in 't zwart, met eene zwarte, laag en schuins op zijn voorhoofd geplaatste zijden pet en 't kwam haar voor, terwijl hij daar
vóór haar stond, als droeg hij ook nog dat zelfde wollen halsbandje,
dat blauw en wit gestreepte, met zwarte, uitgebekte randen, zooals
zij er door niemand anders ooit zien dragen had .
„Dag Hortense," groette hij haar . „'t Gaat er nog altijd wel mee?"
„Bah ja," antwoordde zij, geheel onthutst . En van doodsbleek
vuurrood geworden, hem eenen stoel aanbiedend .
„Zet u," voegde zij er bij .
Hij zette zich, hij nam zijne pijp uit den mond en voorovergebogen, met zijne handen tusschen de beenen, met zijnen glimlach op
't gelaat en zijne op haar gevestigde oogen, hernam hij
„Ei wel, Hortense, ik heb mij overpeinsd en ik kom u zeggen, dat
alles nu geschikt is en dat wij kunnen voortdoen als gij wilt ."
Stom zag zij hem aan... Overpeinsd . . . geschikt .. . voortdoen .. .
waarvan sprak hij ? Wat meende hij ? Zij verstond niet wat hij zeggen wilde . Maar eensklaps begreep zij . Zij begreep dat hij zich overpeinsd had om met haar te trouwen of liever dat zij hem nu, sinds
hare ouders iets bezaten, als eene degelijke vrouw voorkwam, en dat
hij haar zijn toestemmend antwoord kwam brengen . Meer en meer
verbaasd staarde zij hem aan . Zijne overpeinzing! . . . Maar zij had dan
acht jaren geduurd! En hij kwam haar dat aankondigen als was het
maar van gisteren gebeurd ! Zij zag hem aan en eensklaps overdekte
eene uitdrukking van eindeloozen weemoed haar gelaat . Een flauwe
zucht ontglipte hare lippen; eene pijnlijke plooi vertrok haren
mond en haar oog schoot vol tranen .
„Och ! ik denk nu aan geen trouwen meer," lispte zij .
Stom op zijne beurt, met verdwijnenden glimlach, bekeek hij
haar .
,ja.. . waarom niet ?" vroeg hij eindelijk, na eene lange poos .
„Och l . .. het is nu de moeite niet meer waard en ook, ik wil mijne
oude moeder niet verlaten," antwoordde zij .
Eene kalme, moedelooze uitdrukking had, op haar gelaat, den
schok der verwondering vervangen . Peinzend staroogde zij door het
venster naar de grazende, gekniepoote koeien, en in dit zicht hunner
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weelde vermengde zich weer, zonder wrevel, maar toch met een gevoel van bitterheid de herinnering der treurige vervlogen jaren en
de gedachte dat hij enkel tot haar terugkwam, omdat zij van maatschappelijken stand verhoogd was, dat hij nooit zou weergekeerd
zijn, ware zij eene arme kortwoondersdochter gebleven .
„Och neen, Stien," herhaalde zij, beredend zich tot hem omkeerend, „ik heb geenen zin meer van trouwen ."
Zwijgend, met het oog strak voor zich op de steenen gevestigd, zat
hij daar nu . Hij schudde een paar malen langzaam het hoofd, 't gelaat door eene uitdrukking van ware droefheid bedekt . En na eene
lange poos, het oog terug tot haar opslaande
„Ik zou vroeger gekomen zijn," sprak hij, „maar ik kon niet . Zoolang Cesarine bij mij woonde, was ons huwelijk onmogelijk . Nu
gaat zij in een klooster ..."
„Om het even," lispelde Hortense . En zij dacht : „Dat kondet gij
mij vroeger ook zeggen ."
Hij stond recht. „Allo ! er is dan niets meer aan te doen," besloot
hij. En hij wendde zich om .
Zij liet hem gaan, zonder hem een borreltje of een glas bier te durven aanbieden . Zij zette zich weer voor haar venster, terwijl hij van
den boomgaard stapte . Strak, met bleek, beeldstal gelaat, zag zij hem
't hof verlaten ; en 't deed haar iets, dat de hond zoo luid, zoo ruw
achter hem blafte . Zij zag nog eene wijl zijne zwarte zijden pet boven de haag heen wandelen, en toen hij eindelijk aan den ommedraai
der straat verdween, haalde zij haar zakdoek uit en veegde de stille
tranen, die overvloedig uit hare oogen rolden, van haar wangen .

VII
„Hortense, 'k wou u wel eens spreken ..."
„Ja, Guust, waarover?"
„Laat ons een weinig alleen gaan, ik zal het u zeggen ."
't Was te Baaigem, na de markt, in „den Hert" eene herberg . Het
regende buiten, de herbergzaal was proppensvol en hij, die het meisje in het gejoel van 't volk aldus aansprak, was August de Vriendt,
de eigenaar der koeplaats, welke Stien Leyseele bewoonde . Het was
een oud-jonkman van rond de vijftig, ook landbouwer van stiel,
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met geelbruin, zeer gerimpeld gelaat, met gepikkelden knevel en
schitterende, altijd vriendelijk glimlachende oogen. Hij trad, van
Hortense gevolgd, een zijvertrekje binnen, trok de deur achter zich
toe en sprak eindelijk, na eene lange aarzeling en met onafmetelijke
traagheid, terwijl hij het meisje, dat steeds bij het eene oor hare gele,
schuins neerhangende botermand vasthield, glimlachend, met zijne
schitterende oogen aanstaarde, de volgende woorden uit:
"Hortense ... hebt gij ... verleden Zondag ... geen bezoek ontvangen?"
Zij schudde reeds het hoofd om "neen" te antwoorden, to en de
herinnering van Stiens bezoek heur door het brein schoot. Zij werd
een weinig rood, glimlachte en zei:
,,]a, inderdaad, hoe weet gij dat?"
De gele rimpels groefden dieper door zijn aangezicht en hij glimlachte fijn, met zijne schitterende oogen.
..
"Ik weet het toch ... zooals gij ziet," antwoordde hij, met lange tusschenpoozen. En na een nieuw stilzwijgen, langer dan de andere:
"Eiwel... Hortense ... wat denkt u ... daarvan?" vroeg hij haar.
Zij begreep terstond dat Stien zijnen eigenaar als makelaar naar
heur had afgezonden en die gedachte vleide haar inwendig. Edoch,
haar antwoord bleef hetzelfde.
"Och! ik denk niet meer aan trouwen, baas De Vriendt."
Hij trok langzaam de schouders op en opende, met een gebaar van
twijfel, een weinig zijne handen, terwijl hij 't schielijk ernstig oog
ter zijde sloeg.
"Kijk... men mag niemand dwingen," meende hij, "en... indien
ge voor geen trouwen zijt ... is daar niet meer op temg te komen .. .
maar ... ik ben toch van zin ... mijn gebruik wat te verminderen .. .
en ... hadde Leijseele ... eene vrouw gekregen ... zooals gij ... waarmede hij... door de wereld kon geraken... ik zou, bij zijne koeplaats, genoeg land gevoegd hebben ... om hem een. paard te laten
houden."
Een floers had haren blik verduisterd, een hevig rood hare wangen
gekleurd. O!... een paard houden!... Een volle boerin worden! Zij,
de arme kortwoondersdochter! Een verrassend visioen rees op voor
haren geest, en op dit oogenblik vergat ze zijne vroegere handelwijze en vroeg ze zich met verholene spijt af, of zij hem niet te ruw
behandeld had.
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De Vriendt staarde haar weer glimlachend aan, en hij las wel den
indruk zijner woorden op haar aangezicht .
„In uwe plaats, Hortense, zou ik mij toch nog eens bepeinzen,"
sprak ij .
Zij aarzelde, glimlachend, rood van wangen.
„Stien is toch een brave jongen, een man zooals het zijn moet,"
streelde hij nog .
„Eiwel, ik zal er eens aan denken en er ook thuis van spreken,"
besloot zij eindelijk. „zeg hem dat hij binnen veertien dagen eens
terugkeere . Wij zullen intusschen alles overwogen hebben en hij zal
een beslissend antwoord ontvangen ."
„Eiwel, zeer goed, ik zal hem zoo de complimenten doen," antwoordde de boer tevreden . En, de deur opentrekkend, traden zij terug in het gejoel der herbergzaal.

VIII
De veertien dagen verliepen en de gestelde zondag brak aan, zonder dat iets bepaalds besloten was . „Gij moet uw gedacht doen, ik
ben er noch voor noch tegen," had Goetgebuer tot Hortense gezeid .
„Gaat het aan, wel ; gaat het niet aan, ook wel . Al wat ik doen
kan is u uitrusten, zooals ik gezeid heb ." Hij had haar een bruidschat van duizend frank beloofd. De moeder, Teres, spraken in denzelfden zin, en om vier ure als Stien elk oogenblik verschijnen kon,
bleef het laatste woord, het ja of neen, door Hortense steeds te geven . Het eenige wat deze van de haren verkregen had, was dat zij
allen, ingezien de plechtigheid van de gebeurtenis, dien achtermiddag zouden thuis blijven . Zelfs Pol en Lie, die te Baaigem woonden,
waren, op haar verzoek, ook gekomen .
Zij zaten allen in de keuken te wachten, toen Lie, die sinds eenige
stonden buiten was, haastig weer in huis kwam geloopen, met het
bericht :
„Hij komt daar en Guust de Vriendt vergezelt hem ."
Allen, als verschrikkend, stonden recht en Hortense voelde zich
eenen schok aan 't hart krijgen . „Hij is slim geweest zijn meester
mee te brengen," was de gedachte van allen . Stoelen werden met
haast geschikt ; de tafel, van twee ledige koffiepotten ontbloot,
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werd afgeveegd . De vraag om belet weerklonk aan de open geblevene voordeur .
„Komt maar in," sprak Goetgebuer .
Langzaam, glimlachend, alle twee om het traagst en de pachter in
de schaduw van den meester, stapten zij binnen . Zij groetten het gezelschap, De Vriendt een weinig vreemd rondkijkend, zetten zich
neer op de aangebodene stoelen en langzaam, en in het eerst wat gedwongen, ving de samenspraak aan. Zij wisselden met elkander hunne opmerkingen nopens het weder, het vlas, den oogst, de beesten .
Zij spraken van de aardappelplaag en de duurte der boter, van de
vervalsching der meststoffen en de opbrengst der boomgaarden,
maar geen woord van de veel gewichtiger zaak, die hen daar had gebracht .
Maar er kwam eindelijk, als vanzelf, een oogenblik vertraging in
't gesprek . De bierglazen bleven ledig op de tafel staan, de pijpen
waren uitgerookt, een schier pijnlijk wordend gevoel van afwachting hing over het gezelschap . En eensklaps, zonder overgang, boog,
in eenen stond van volkomens stilte, De Vriendt op zijnen stoel
naar voren, trok zijn gelaat in zijne vriendelijkst glimlachende plooien en sprak, de oogen strak op Goetgebuer gevestigd
„Ei wel, baas Goetgebuer l. . . en van die andere quaestie nu ? Is daar
reeds een besluit in genomen ?"
Terstond werden allen zeer ernstig en eens poos nog vergroote
stilte heerschee . Stien had zich op zijnen stoel verschoven en alle oogen vestigden zich op Goetgebuer en op Hortense .
"Voor mij is alles goed, sprak, Tochtig, de boer . Wat Hortense
doen zal, is wel gedaan ."
De Vriendt keerde zich tot het meisje om .
Zij was blijven rechtstaan, vuurrood, met den rug naar het venster .
„Hortense!" sprak ij .
Het meisje keek op .
„Hebt gij u overpeinsd?"
„Bah! een beetje," lachte zij .
„Ei wel ? - 't gaat aan, niet waar ?" En schielijk, zich schier animeerende
„Die jongen," sprak hij - en hij wees naar Stien, die niet wist hoe
zich gehouden - „die jongen dorst hier alleen niet meer komen. Hij
heeft mij meegebracht om nog eens de aanvraag te plegen ... en
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gij zult mij toch zeker ... het affront niet aandoen, mij met eene weigering weg te zenden ?"
"O! u affronteeren, baas De Vriendt; wie zou u willen affronteeren?" ontsnapte het haar.
"Dat is gesproken!" juichte hij, zich in zijn oud- jonkmans hoovaardij gevleid tot Stien omkeerend. En zich terstond weer tot het
meisje wendend:
"Zoo, we zijn d' accoord, niet waar, Hortense?"
"Hal... als het toch volstrekt zijn moet," schaterde zij, tevens tot
de tranen ontroerd.
"Ala dan, geeft elkander de hand, waar ik het zie," besloot, glimlachend, De Vriendt.
Blozend, met gedempte stralen in de oogen, kwam zij zelve tot
haren minnaar.
"Ala, Hortense, geef ze mij maar," sprak hij, zonder recht te
staan, zijne ruwe rechterhand tot haar uitstekend.
Zij legde er de hare in en hij drukte die herhaaldelijk, met eene
vlam van drift in de oogen en een breeden glimlach op zijn doghondachtig gelaat.
IX

Den zeventienden Januari, veertien dagen na het vertrek van Cesarine voor het klooster van Wemelghem, greep het huwelijk plaats.
Sedert Kerstdag reeds had Stien een paard en was hij pachter geworden van zeventien gemeten lands. Om vijf uur 's morgends klopte
hij aan Goetgebuer's deur. Hij was geheel in 't zwart laken gedost
en droeg een klein zwart hoedje. De trouwmis begon om zes uur.
Hortense was bezig met zich aan te kleeden. Eulalie, de oudste dochter van boerke De Leu en Teres, zouden wederzijds trouwmoerke
en trouwvaarke zijn. Het wettelijk huwelijk was den vorigen dag
voor den ambtenaar des burgerstands van Baevel voltrokken.
Om vijf en half, door den koewachter, die eene lantaren droeg,
voorafgegaan, stapten zij alle vier, met Goetgebuer, van 't hof. De
moeder, een weinig krank, was thuis gebleven. Langzaam en stil, in
een geprevel van gebeden en een geurig walmen van wierook, liep
de plechtigheid af. Slechts een twintigtal personen - meestal oude
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kwezels
waren in de kerk aanwezig . Hortense droeg een zwart
zijden kleed, lage schoentjes en witte kousen en een bleek-grijzen
hoed, met breede grijze linten . Goud- en zilverwerk schitterde haar
aan hals en noren. Om halfacht, steeds door de brandlende lantaren
voorafgegaan, kwamen zij terug op het hof . De chocolade met eierkoekboterhammen werd opgediend . Een tiental geburen en vrienden, waaronder de De Leu's en baas De Vriendt, waren aanwezig .
Op den wijk werd het kanon geschoten . Zij ontbeten met haast . Zij
waren ongeveer een uur van 't naaste station verwijderd en de trein
vertrok om halftien . De gewone afscheidsgroeten werden verwisseld
en alle vier : de beide echtgenooten, het trouwváarke en het trouwmóerke vertrokken op speelreis .. . naar Oostende .
Zij zaten op den trein, in derde klas, gewaggeld en geschokt op de
harde houten banken. De lucht was koud en deinzig ; zij huiverden
in hunne dunne kleeren . Nooit waren zij verder geweest dan te Aalter . Te beginnen van dit station was alles nieuw voor hen . Rechts
en links tegen de venstertjes, waarvan zij met de hand het waas afveegden, gedrongen, keken zij naar het landschap . Zij zagen niet
veel. De doom der stoommachien sloeg in den grond, langsheen de
wagens weg en mengde zijnen nevel in den mist, die 't veld bedekte .
Stien sprak weinig, maar nauw tegen Hortense, die in den hoek
naast het portier zat, gedrongen, verliet zijne hand de hare niet
en van tijd tot tijd, schielijk verstout, wreef hij zijn doghondig gelaat
tegen het hare, met eene beweging der lippen, die aan eenen kus geleek . Eulalie, aan de overzijde, schaterde luid tegen Teres, onthutst
en vreemd bij zulke uitgelatenheid . Aan de tusschenstations stapten
reizigers op en af.
„Bruges !" riep de stem van den garde . En toen de trein in 't groote
station stilhield, waanden zij zich reeds te Oostende aangekomen en
wilden zij er allen af .
„We zien nog moa te Bruuge," verwittigde hen eene Westvlaamsche vrouw .
Nieuwe reizigers kwamen op en de trein stoomde voort, doorheen de vlakke polders . Zij keken weer door 't venstertje, opmerkingen over het landschap wisselend.
„Och, Hortense, ik wenschte dat ik met u alleen ware!" fluisterde
Stien eensklaps zijne vrouw in 't oor .
„Och ! ik ook; ik zou reeds willen thuis zijn," antwoordde zij .
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Hij duwde haar met kracht de hand. Zijne bedeesdheid scheen
hem te verlaten, naarmate hij zich van 't gewone oord verwijderde .
Zij kwamen te Oostende aan . „zien dat wij elkander niet verliezen !" verwittigde Hortense de anderen . En toen zij buiten het stationsgebouw waren bleven zij staan, dralend, verbluft, zonder te
weten waarheen.
„Is dat de zee?" vroeg Teres, naar de bassins wijzend .
„Bah ja, zeker," meenden zij allen ; „er liggen toch schepen in ."
En drentelend, gingen zij naar de vaartuigen zien .
„0, weet ge wat !" riep eensklaps Eulalie uit, „ik ken iemand die
in Oostende woont en die ons overal den weg zal tonnen : Romanie
Steurbaut, van Louwegem . Zij is met eenen bakkerszoon getrouwd .
Laat ons haar opzoeken?"
En zij gingen. Maar na ruim een uur zoekens en vragens moesten
zij het onverrichter zake opgeven . Misschien wel woonde Romanie
Steurbaut in Oostende niet meer.
't Werd middag, zij kregen honger . Waar zou men gaan eten ? Zij
traden eene herberg binnen en bestelden vier glazen bier . „Het
deugt hier niet," sprak Hortense, nadat zij met eene vieze muiltrekking van haren drank geproefd had . „Laat ons elders gaan." zij volgden nu de rechte, breede straat, langsheen de huizen in de vensters
en de winkelramen kijkend. Een plakkaat aan een raam hield hen
stil :
MENU
plats du jour 0,75
potage printanier
beafsteak aux pommes
poulet, salade .

Zij begrepen vaag, dat daar quaestie van eten was, maar het ,,hoteil" was te groot en de gestalte van eenen officier in uniform, die
met de handen op den rug achter het hooge venster, schier boven
hunne hoofden stond en een koelen, schuinschen blik op hen liet
vallen, impressionneerde hen zeer .
„Och, laat ons liever bij eenen bakker gaan en broodjes knopen,
wij zullen veel meer op ons gemak zijn," stelde Hortense eindelijk
voor . De anderen beaamden hare denkwijze en alle vier, in reeks,
trokken een bakkerij van degelijk uitzicht binnen.
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„Toe, vraag het haar ook eens," blies Eulalie Teres in 't oor, terwijl de bakkerin hen bestelde .
Teres, na eene korte aarzeling, uitte de vraag :
„Bazin, weet gij hier Romanie Steurbaut niet wonen?"
„Romanie Steurbaut ?. . Neb, antwoordde e vrouw met eene trage hoofdschudding en verwonderde oogen .
Langzaam gingen zij buiten en slenterden voort, gestadig voor de
winkels stilhoudend en hunne broodjes langs de straat opetend .
„Och ! ik zou toch veel liever met u alleen zijn," herhaalde nogmaals Stien, die met Hortense vooraf ging . Maar de kreten van
Eulalie : „Och jongens ! Hortense, Stien, kijkt 'nen keer hier ! kijkt
'nen keer hier!" deden hen 't hoofd omwenden .
Een schoon gekleede neger, met hoogen hoed en bleeke handschoenen, kwam daar gegaan, door een anderen heer vergezeld .
Gapend, stom, alle vier naast elkander langs het trottoir geschaard,
zagen zij hem voorbijtrekken; en toen hij reeds uit 't zicht verdwenen was, waren zij nog van de verbazing niet teruggekeerd,
welke dit ongehoord toneel : een zwarte, die, gekleed als een ander
mensch, bij klaren dage langs de straat ging - in hen had opgewekt .
Maar eindelijk kwamen zij toch aan de zee . „Kijk eens, hier is toch
de zee," riepen zij allen . En langzaam, stil verbaasd, slenterden zij
langs den verlaten dijk, het oog op den kouden, treurigen, dichtbenevelden waterplas gevestigd . En zij zeiden niet wat indruk het op
hen maakte; zij vergenoegden zich met het constateeren van
't schouwspel : de zee .
„Kijkt eens hier, naar al die opgeslotene huizen!" riep Teres, links
omkijkend . En zij vielen in eene langdurige verbazing bij het nare
zicht van al die onbewoonde woonplaatsen .
„'t Is wel te zien dat er hier niet veel omgaat," merkte Stien op .
En hunne gemoedsstemming werd eerst Tochtiger en vrijer, toen zij
in de duinen waren . „0, bergen !" juichten zij en zij liepen er op .
Eulalie had Teres meegesleept en deze waren reeds voren . Stien en
Hortense zagen hen vóor zich de zandige toppen bestijgen, in de
diepten verdwijnen, op de hoogten weer uitkomen . „Laat ze maar
loopen," sprak Stien, „wij zullen ze wel inhalen" . En in eene laagte
gekomen, tusschen twee heuvels, omsloot hij eensklaps Hortense in
zijne armen en gaf haar een vurigen kus .
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„Pas op, houd u stil," riep ze ontroerd zich losmakend, „ze zijn
daar terug ."
„Och! men kan toch nergens eens alleen zijn," klaagde hij .
Maar het werd avond en koud en tijd van te vertrekken . Zij keerden naar de stad terug, huiverend, beneden de duinen, den rand van
't water volgend .
„Dat is hier pikzand, geloof ik," sprak Teres, met den voet op den
harden, drogen bodem van het strand stampend . En, nederbuigend,
nam hij eene greep aarde in de hand .
„Waarachtig, het is pikzand !" riepen zij allen, rond hem geschaard . Maar Eulalie, eenen kreet van angst slakend, liep weg . ,,O!
wat leelijk beest! wat leelijk beest!" schreeuwde zij, naar eene
schuinskruipende zeekrab wijzend .
„Wat !" schértste Teres, „zift ge daar bang voor ?" En met den hiel
van zijnen schoen boorde hij de krab in den grond .
De lichten brandden, toen zij in de stad aankwamen . Het uurwerk, op het stationsgebouw wees vijf ure . Zij kochten nog broodjes, dronken nog elk een glas bier, dat ze bitter slecht vonden en
gingen, doodmoe, in de wachtzaal zitten . Na ruim een uur wachtens
werd hun trein aangekondigd . Zij namen plaats in den wagen en om
halfnegen 's avonds waren zij terug te Basvel .

X
Zij hoorden van verre het gebulder des kanons en zagen op den
boomgaard van Stien's hoeve de traditioneels pekton branden . Een
oorverdoovend gejuich steeg uit de dichtgeschaarde menigte op,
toen zij vóor het huis verschenen .
„zijn onze trouwers thuis?" riep eene stem .
„Jouw !" ' herhaalde woest de gansche bende .
„Hebben zij zich goed vermaakt ?"
„Jouw ! Jouw!"
„En zullen zij ons nu nog eens trakteeren ?"
„Jouw ! Jouw! Jouw!"

(7) Ja .
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En het geschreeuw veranderde in een gebrul, met zotte vreugdekreten en gebaren, terwijl eene joelende, uitgelatene ronde, rond de
brandende pekton aangevangen werd .
Zij traden binnen . De familieleden, de geburen, de vrienden waren
daar, evenals des morgenfis, op het hof van Goetgebuer vergaderd
en in de kamer stond de tafel gedekt : worsten en karbonaden met
aardappels en daarna koffie met eierkoekboterhammen ; een lekker
avondmaal .
Zij zaten rond den disch, de grootste opgeruimdheid heerschee .
De gesprekken klonken luid, de aangezichten waren hoog gekleurd .
Buiten, op het hof, hoorde men de pekton knetteren en de geburenjongens schateren. Enkel de gehuwden, wat moe, zeiden niet veel .
Om tien ure waren al de anderen tamelijk beschonken . Pol en Lie
lagen, voor eene beuzelarij, in twist ; Teres, gansch buiten zijne gewoonten van matigheid geslagen en door Eulalie die, schaterlachend, hem ophitste, aangestuwd, was de vesper, de litanieën, allerlei kerkgezang beginnen te zingen ; Goetgebuer weende, door een
zonderling contrast aangegrepen : „mijne eene dochter kijft en mijne
andere trouwt ; mijne eene dochter kijft en mijne andere trouwt,"
herhaalde hij gestadig, zonder echter te kunnen verklaren wat hem
daarin zoozeer ontroerde ; terwijl De Vriendt, die zonder te spreken
en als machteloos op zijnen stoel achterovergeheld tegen den muur
zat, steeds met zijn vriendelijksten glimlach en zijn schitterendste
oogera alles gadesloeg en ook nog een werkeloos deel aan de algemeens uitgelatenheid scheen te nemen .
Hortense nochtans was van hare plaats opgestaan en had zich naast
de binnendeur op eenera stoel gezet in eene onhuiselijke, schier ongemakkelijke houding, als om den feestelingen te laten verstaan, dat zij
naar rust en alleen-zijn verlangde . Eens onoverwinbare vermoeidheid, gepaard aan een soort van bedwelming, waarmee zich een gevoel van aangroeiende treurnis vermengde, overweldigde haar nu .
Een instinctmatige angst, de angst van 't onbekende greep haar
aan en op dit plechtig oogenblik waarmede het tweede gedeelte
haar[s] levens begon, zag zij onweerstaanbaar naar 't verleden nog
eens om en vulde zich haar oog met tranen bij de gedachte dat zij
vijftien lange jaren naar den stond van heden had gewacht .
Zij kon hare ontroering niet bedwingen ; zij sloop weg in de
keuken.
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Stien alleen had haar gadegeslagen . Angstig en ter sluiks verliet hij
zijne plaats en volgde haar .
„Hortense! . . . Wat scheelt u?" fluisterde hij .
Zij gaf geen antwoord. Zij was, in de sombere, door den stervenden gloed der pekton daarbuiten ternauwernood verlichte keuken,
naast een der kleingeruite venstertjes, met het hoofd in de handen
op een laag stoeltje neergezegen . Heete tranen vloeiden uit hare oogen; dappere, gesnikte zuchten ontsnapten aan haren boezem .
Versteend, met wijd opengespalkte oogen stond hij daar.
„Hortense... om Godswil waarom weent ge ?" smeekte hij met
verkroppende stem . En koortsig legde hij zijn ruwe hand op haren
schouder.
„Omdat ... gij toch zoo lang gewacht hebt . .. van om mij te komen," snikte zij .
Wat brandde hij van begeerte om haar met vuur tegen zijn hart
te drukken en haar met vervoering te omhelzen ! Wat hadde hij voor
haar op zijne knieën willen vallen om haar vergiffenis te vragen en
te zeggen hoe menig jaar hij heur in het geheim beminde zonder dat
hij het bekennen dorst ! Maar in de kamer, daar, zaten de dischgenooten, als aanblijvende hinderpalen en de eerste zoen dien hij haar
geven dorst klonk schuw en schuchter zooals zijn gansche verkeer
was geweest . Hij vatte hare beide handen in de zijne, hij duwde die
om ze te breken, en terwijl zijn doghondsaangezicht zuchtend hare
bleeke wangen raakte, viel deze troost van zijn ontroerde lippen :
„Och ja, Hortense, wij hebben lang gewacht, niet waar? Maar 't
is toch beter laat dan nooit ."
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OP DEN SENEGAL
REISSCHETSEN EN VERHALEN,
BEWERKT NAAR DE ONUITGEGEVEN GEDENKSCHRIFTEN
VAN KAPITEIN RICHARD

door
Cyriel Buysse

I
De schipbreuk der „Médine" . - Mijne zending .Langs den Senegal . - De grigri-kaaiman. Een muzikale avond . - Opstand te Goeriki .Aankomst te Bakel .

Den 19den November 1882 ontving het Koloniaal Bestuur van St .
Louis-du-Sénégal het bericht, dat een stoomsleeper van den Staat, de
„Médine", schipbreuk had geleden in 't midden van den Senegal, op
rotsen recht over het dorp Tuabo, ongeveer zeshonderd mijlen van
de kusten gelegen .
Dit ongeval was aan de onachtzaamheid der inlandsche loodsen
toe te schrijven en veroorzaakte aan Frankrijk het verlies eener
stoomboot van tweehonderd vijftig duizend franken .
Nauwelijks was dit nieuws te St. Louis, waar ik mij toen bevond,
bekend, of ik werd bij den opperbevelhebber der Marine geroepen .
Hij vertrouwde mij de zending toe de ramp te gaan bezichtigen en te
bepalen, of er nog een middel was om het gestrande vaartuig te redden
en dit, met het aanstaande rijzen des waters, in Juli 1883 weer vlot te
maken.
Gretig aanvaardde ik den last . Ik gaf den opperbevelhebber mijn
dank te kennen, nam afscheid van enkele vrienden, en twee dagen later, des avonds, verliet ik op het adviesschip „l'Ecureuil", dat reeds
zijne lading van passagiers en koopwaren had, de brandende kaaien
van St . Louis .
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Het voordek des schips is te mijner beschikking gesteld . Ik tref er
landgenooten aan, die dan ook dadelijk vrienden worden . Het zijn
doctor Bayol en zijn gezel Noirot, met een wetenschappelijke zending naar de provincie Karta belast, kapitein Combes, die zich bij
zijn legerkorps ter verovering van den Boven-Niger gaat vervoegen
en Van Schoor, telegrafist, met bestemming voor de stad Médine .
Het achterdek van het vaartuig is overladen met koopwaren en
negers; deze laatsten zijn lieden van aanzien : gezanten, prinsen en
prinsessen, die, na een bezoek aan St . Louis, naar hun land terugkeeren . Met touwen aan elkaar vastgemaakt en door de stoomboot
voortgesleept, volgen, in lange, trage reeks, vijf boordevolle lichters,
die insgelijks koopwaren naar het binnenland vervoeren .
De eerste dagen vliegen voorbij . Wij eten, slapen, spelen kaart op
het dek . Binnen of beneden ware het niet uit te houden . Een linnen
spandoek boven onze hoofden bevrijdt ons van de doodende zon,
en vijf of zesmaal daags gaan wij, door de krachtige scheepspomp
besproeid, een schier warm en toch verkwikkend stortbad nemen .
Wij vorderen zeer langzaam uithoofde van de voortgesleepte lichters en leggen weinig meer dan drie mijlen per uur af . Het landschap
is afschuwelijk . Waar het oog zich ook wendt, ontwaart men niets
dan eindelooze, moerassige vlakten, met hoog, geelachtig gras begroeid, zonder éen boompje, zonder éen struikje, zonder iets anders
dan de naakte palen en de draden van de telegraaf, waarop de blik
kan rusten . Richard Roll, Dagana, Podor, akelige plaatsen, bestaande uit een fort, twee of drie steenera huizen en een hoop lage, ronde
houten hutten met kegelvormige strooien daken, worden aldus in
de verblindende zonnestralen voorbijgevaren . Na dit laatste station
verandert het landschap eenigszins : de oevers, steeds vlak, zijn met
wouden bedekt en toonera wel eens schilderachtige gezichten . Wij
komen nu in de provincie Foeta, een vijandig gewest . En inderdaad,
de lijn van de telegraaf is er eensklaps onderbroken . Nooit hebben
de bewoners van den Foeta deze inrichting willen gedoogera . Zij
meenep vast, in hunne onverdraagzame bijgeloovigheid, deze half
heidensche, half mahomedaansche inboorlingen, dat die duivelsche
uitvinding tot de ergste toovermiddelen behoort, en, bij elke nieuwe
poging van de Franschen om de lijn te voltooien, hebben zij - evenmin door de rijkste geschenken als door de hardnekkigste vervolginde telegraafpalen verbrand en de draden gebruikt
gen bewogen
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om er hunne koeien mede vast te binden . Na vijftig jaren is de
toestand nog dezelfde en moet een koerier den afstand van driehonderd kilometers tusschen Podor en Bakel, waar de telegraaf herbegint, te voet afleggen ; zoodat een telegram van St . Louis naar
Médine, over Bakel, wel zeven of acht dagen onderweg is .
Na Podor en vooral na Saldé, dat er op volgt, worden de dorpen
allengs talrijker . 't Is steeds dezelfde ellendige groep ronde, houten
huttekens, met kegelvormige strooien daken, zonder de minste orde
langs de boorden der rivier verspreid . Daar op den rechteroever, aan
den voet van een naakten, roodachtiger heuvel, ligt het groote dorp
Kaédy, eene der aanzienlijkste ruilhandelplaatsen voor de koningen
en prinsen van die streek . Terwijl wij er voorbijvaren, komt Baïdy,
onze zwarte loods, mij zeggen, dat hij in dit dorp geboren is, maar
er den voet niet meer mag zetten . Ik vraag hem waarom, en hij vertelt mij, dat men hem met den dood bedreigd heeft, omdat hij daar
eens voor jaren, een „toebab" - een blanke - vergezelde, die er de
plannen van het aldaar ontworpen fort kwam teekenen .
Den vijfden avond onzer reis komen wij eindelijk aan het dorp
N'guilguinone . Daar houdt „1'Ecureuil" stil, en de kapitein verklaart ons, dat hij, uithoofde van het ras dalend water, ons niet verder kan vervoeren . Met groote spijt hooren wij zulks . Wij hadden
ons, gedurende eene week, zeer wel aan de geriefelijke inrichting en
de tamelijk lekkere keuken van het stoomschip gewend en thans
moeten we, in een lichter, de reis voortzetten. Den 27sten November, reeds in den vroegen morgen, nemen wij afscheid. „1'Ecureuil",
van zijne vracht ontlast, keert traag en majestatisch in het midden
der rivier om, haalt driemaal, als afscheidsgroet, zijne vlag op en
neer, doet met zijne wielen het water borrelen en schuimen en verdwijnt aldra, door het gerucht der „hoezees !" vergezeld, tusschen de
wouden, bij eene bocht van den stroom . Wij zijn alleen ; wij staan
vóor 't onbekende .
De kapitein van „1'Ecureuil" had mij, vóor 't afscheidnemen, tot
opperhoofd van den verderen scheepstocht aangesteld. Onmiddellijk neem ik dan ook mijne taak ter harte . De grootste en zindelijkste der lichters zal de toevlucht mijner vrienden en de mijne, zal
ons admiraalsschip zijn . Drie vierden van dit vaartuig zijn reeds
propvol . Ons reisgoed, vooral dat van doctor Bayol, bestaande in
ezels en paarden, neemt een groote plaats in ; en de zwarte prinsen,
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gezanten en prinsessen, en onze „laptors" 1, alles woelt en tiert,
krioelt daar ondereen. Een zeer klein Bekje, op het achterdeel des
schips, maakt het mogelijk ons ietwat af te zonderen . Ik laat er, bij
middel van in halfrond gebogen, met grove matten overdekte takken, een soort van tentje bouwen; en opnieuw waren wij vooruit .
Ons vaartuig heeft, voor een toeschouwer, iets van een ouden weitwagen en wordt, met heel de kleine vloot, van op den oever door
een veertigtal aan een touw gespannen laptors voortgesleurd . De
stroom heeft zich allengs verbreed en is vol zandplaten, waarop wij
niet zelden vastraken, hetgeen de trekkers dwingt in het water te
springen om ons schip te verlossen . Niet zonder eenige vrees word
ik zulks gewaar, daar ik reeds op twee of drie dezer platen kaaimans
heb bemerkt, die er zich half in, half uit het water, in de dalende
zon liggen te koesteren . Ik rep een woord daarover aan Baïdy, den
loods; doch schimpend en minachtend ziet deze mij aan . Iemand
verslonden worden door de kaaimans ! Maar ben ik gek ? Heeft ieder
der mannen niet zijn „grigri-kaaiman" aan den hals, evenals hij op
sommige plaatsen van zijn persoon andere, van alle onheilen bevrijdende, fetischen draagt? Ik sla een oog op Baïdy, die inderdaad van
het hoofd tot de voeten met allerlei wandrochtelijk gebeitelde, aan
zinkdraad en touwtjes hangende voorwerpen is bedekt . Overtuigd
van de onmacht mijner woorden, buig ik zwijgend voor deze zegepralende belijdenis van bijgeloof en in den ras vallenden avond zitten wij - de vier Europeanen - weer in ons tentje neergehurkt, het
oog gevestigd op het ons omringend tafereel .
De zon is onder, de nacht valt schier in eens . Hamer, de zwarte
kok, heeft onzen maaltijd opgediend. Deze bestaat uit vleeschsoep,
een stuk rundvleesch, kiekens, en verder uit aardappelen, brood en
wijn, ons door „l'Ecureuil" overgelaten, een echt feestmaal in Afrika ! Ook laat ons gemoed aan opgeruimdheid niets te wenschen . In
de weifelende klaarte van het klein, aan 't lage strooien dak onzer
schuilplaats hangend zeelantaarntje eten, drinken en praten wij
lustig. Een ieder van ons weet iets te vertellen, heeft in zijne jarenlange tochten rondom de wereld verrassende of zonderlinge avonturen bijgewoond . Men spreekt van Indië, van China, van Amerika ;

(1) Zwarte arbeiders .
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het is alsof wij allen, oude zwervers, den wereldbol in onzen zak
droegen . En eensklaps, terwijl de maan langzaam in de zoele helderheid van den tropischen nacht in 't Oosten verrijst, weergalmt er
een zacht geluid op 't schip . 't Is kapitein Combes, die zijne viool
heeft te voorschijn gehaald . Hij speelt zeer schoon, met gevoel en
talent . De flauwe klaarte van het lampje verlicht zijn ernstig aangezicht, en zijne gansche, als het ware bespiegelende houding . Een
nieuwsgierig gejoel stijgt op en gapend komen de passagiers van ons
vaartuig, de zwarte gezanten, de prinsen en prinsessen luisteren en
kijken. 't Is overigens als een sein . Nauwelijks is kapitein Combes'
eerste stuk geëindigd, of eene oorverdoovende cacophonie weerklinkt op de boot . Bijna al onze laptors hebben hunne speeltuigen
gitaren, uit halve kalbassen vervaardigd, ter hand genomen en vervullen de heilige stilte van den zuidernacht met hunne wanluidende
akkoorden . Ons voorbeeld wordt aanstekend. Gedurende eenige
oogenblikken stilte hooren wij hetzelfde verward gedruisch uit de
tweede en weldra uit de derde, de vierde en de vijfde boot opgaan .
Ongestoord, glimlachend, speelt kapitein Combes steeds voort . Ons
lampje verbleekt in den nog klaarder moordenden maneschijn . Ik
blaas het uit, kruip uit het tentje en kijk, recht staande, naar het omgevend tafereel . De kalme stroom, tusschen de zwarte wouden, die
hem inlijsten, is wit als zilver ; de donkerblauwe hemel, waarin millioenen starren tintelen, van eene onuitsprekelijke helderheid . In lange, trage reeks volgen de voortgesleepte lichters . Een onbeschrijfelijk gejoel, gedruisch, gezang stijgt daaruit op ; en midden in den
chaos plonst somtijds een voorwerp in het water, ontwaart men,
scherp en duidelijk afgeteekend, de zwarte, half naakte silhouette
van een neger ; terwijl in de bosschep, achter de oevers, waar de trekkers tot overmaat ook een gezang hebben aangeheven, nu en dan
een verwijderd gehuil, het geblaf van een jakhals, het o... o. . . oeff.. .
eener hyena, het vervaarlijk gebrul van een ontwaakten leeuw
weergalmen .
Om tien uren eindelijk geef ik het bevel van stilstand en van stilte
tevens. Wij zijn zeer dicht bij Goeriki, een der vijandigste dorpen
van den ganschen Foeta gekomen . Voorzichtigheidshalve wordt het
anker in 't midden van den stroom geworpen, de trekkers komen
zonder gerucht aan boord, alle licht is uitgedoofd en de vloot, onbeweeglijk, zinkt in slaap en rust . De maan, thans van een ongeloofe47

lijken luister, beglanst steeds heerlijker het landschap : de zwarte,
droomerige oeverwouden, het zilveren water, de lange reéks vaartuigen, roerloos in den stroom geankerd . Ziedaar, in 't ongedekte
ruim van onzen lichter en vereenigd met arbeiders, ezels en paarden,
de rustende koningen, prinsen en prinsessen, die ik tot aan Bakel
moet vergezellen . Fiks en onbeweeglijk op de voorplecht staat Balmo e de zwarte loods en waker, en onder 't stroodak van ons tentje
liggen ook wij, de vier Europeanen, uitgestrekt, van tijd tot tijd nog
uit onze sluimering door een verwijderd gehuil, door het o. . . o ...
oeff. . . der hyena's, door het overweldigend gebrul van een leeuw, als
door een nachtmerrie wakker geschrikt .
Den volgenden dag, reeds vóor het opgaan der zon, zijn wij reisvaardig . Wij willen, indien zulks mogelijk is, onopgemerkt Goeriki
voorbijvaren. Doch nauwelijks ontwaren wij, bij 't krieken van
den dag, de eerste hutten van het dorp, of een woest gejoel stijgt
aan den oever op . Visschers hebben ons zien komen en loopen
ijlings naar het dorp het noodsein geven . In minder dan vijf minuten tijds is de gansche linkeroever der rivier bedekt met spiernaakte mannen, vrouwen en kinderen, die als uitzinnigen dansen, springen en tieren. Allen noodigen of liever dagen ons door gebaren tot
aanlanden uit ; en de gebaren zijn van dien aard, dat wij het niet
raadzaam oordeelen er gevolg aan te geven . Om het uitwerksel te
zien, schouderen kapitein Combes en ik onze „chassepots" en
vuren deze boven de hoofden af. Maar in stede van angst wordt
het dan eerst eene echte furie . Een aantal wilden laten zich, als
waren zij getroffen, plat en steeds huilend op den grond vallen,
anderen vluchten weg, weer anderen loopen naar hunne schuitjes, en een tiental zelfs springen een paar meters ver, tot aan de
knieën in het water, vanwaar zij ons voortdurend, als razend, de
afschuwelijkste bedreigingen en scheldwoorden toeschreeuwen.
Kortom, veel geraas en weinig moed, zooals Baïdy minachtend
zegt, wat echter niet belet, dat die oproerige en ontembare bevolking van den Foeta, aldus, sinds ontelbare jaren en van ouders
tot kinders, al onze pogingen van kolonisatie tegengehouden
heeft .
Vijf dagen later eindelijk, in den reeds donkeren nacht, bereikt onze zending zonder verdere onheilen het doel harer reis, en werpt
men het anker onder de muren zelf van het fort van Bakel .
48

II

Bake! . - Onthaal in het Fort .
De dierentuin
van den kommandant . - De groote „tamtam" .

Bakei, de groote Senegaalsche markt van Arabische gommen, is
een der voornaamste Fransche bezittingen in Senegambië . Het dorp
de stad zoo men wil - telt ongeveer vijf duizend inwoners en bedekt de hellingen van een heuvel aan den linkeroever van den Senegal . Fraaier en welvarender dan om het even welk ander Senegambisch dorp is Bakei niet ; maar op den top des heuvels en omringd
door sterke muren prijkt een vrij aanzienlijk fort, dat, in tijd van
nood, een tiental omgevende dorpen kan beschieten .
Reeds vroeg in den morgen zijn wij ontscheept en, na een ganschen in drukke bezigheid doorgebrachten dag, worden wij met
den avond door den opperbevelhebber en de officieren plechtig en
gulhartig in het fort onthaald . De kommandant leidt ons rond in de
verschansingen en de verschillende plaatsen der versterking . Alles
schijnt er zeer doelmatig ingericht . Wij bewonderen de frissche, ruime zalen van de woonstede - van het paleis - zooals zij zeggen ;
wij bezoeken de bakkerij, de slachterij, de badkamers, het hospitaal,
door zwarte soldaten bewaakt, doch wat mij 't meest belang inboezemt, is een echte dierentuin van jonge wilde beesten . Vier jonge
leeuwkens en leeuwinnen van ongeveer vijf maanden oud, een
groote gele hond, eene hyena, eene tijgerkat, twee wilde koetjes,
twee jakhalzen, een arend, een jong van een nijlpaard en een dozijn
apen leven daar in volle vrijheid ondereen . De leeuwkens staan alle
vier met uitgerekte, snuffelende muilen vóór de traliedeur der slachterij om beetjes vleesch te huilen, en telkenmale er een brokje valt,
springen zij er worstelend op aan . De hond, juist achter hen, ziet
roerloos en met ronde oogen toe . Hij schijnt, als een oude philosoof, van al die gulzigheid, van al die ingeslikte beetjes vleesch nota
te nemen en bij ieder, hem ontsnappend lapje, gaapt en zwelgt hij
instinctmatig, als ware dit buiten kijf voor hem alleen bestemd geweest . De hyena en de jakhalzen integendeel schijnen zich om den
maaltijd niet te bekommeren, maar, ruigharig en ontvleesd, gaan en
keeren zij onophoudelijk, aan een ontembare onrust ter prooi, van
de leeuwkens tot een vijgeboompje, van het vijgeboompje tot de
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leeuwkens . Nog verder drijft de tijgerkat de onverschilligheid. Deze
ligt half ingesluimerd onder 't vijgeboompje zelf, toch slaapt ze niet,
zooals men wanen zou, want van tijd tot tijd, zonder schijnbare reden, opent ze stil miauwend den muil, of als bij het omdraaien, de
staart der hyena hare puntige oorera raakt, blaast ze met eene nijdige,
akelige muiltrekking, die al hare scherpe tanden toont . De koetjes
van haren kant nemen het leven nog gemakkelijker op . Zij liggen
wellustig en met half gesloten oogera in de schaduw van den zijvleugel te kauwen, juist onder de kroonlijst, waarop de tamme arend
een gespikkelde op den grond uitgestrekte hoop getuigt hiervan zijne gewone zitplaats heeft . Het nijlpaardjong, reeds zoo groot als
een volwassen zwijn en op het midden der plaats, met een sterk
touw aan een staak gebonden, staat op zijn avondmaal - vier liters
melk - te wachten en, naarmate het gansche tafereel levendiger
wordt, woelen de apen in 't rond en schreeuwen, tieren, achtervolgen zij elkaar, aan hunne gerimpelde aangezichten de gekste uitdrukkingen gevend .
Ons avondmaal is weldra klaar . Wij klimmen, door den opperbevelhebber voorafgegaan, op het platte dak van den linkervleugel der
woonstede, waar, voor de koelte, de tafel onder eene galerij gedekt
staat . Men geniet er een uitgestrekt doch treurig gezicht over 't omringend landschap . Aan onze voeten de kronkelende in het verschiet
verdwijnende stroom, rechts van dezen een groot, moerassig meer
en overal, zoover het oog kan waren, eene onbeschrijfelijke dorheid, een naakt, hobbelig veld, zonder een schoonera boom ; een land
met hoog, geelachtig kruid en groote, witte keien, met hier en daar
wat door den „harmattan" ontbladerd struikgewas . In de verte, naar
het Oosten, eene lage, schrale bergketen .
Om zeven uur klinkt de avondbel en worden de lichten aangestoken . Deze en de maan, die aan het Oosten rijst, verlichten om het
best ons feestmaal . 's Kommandant's zwarte kok heeft waarlijk zich
zelven overtroffen . Wij hebben soep, twee soorten van visch, twee
soorten van vleesch, versch brood en pasteigebak, dit alles besproeid
met Bordeaux-wijn en gevolgd van geurige koffie en sigaren. 't Is een
heerlijk maal, inzonderheid voor Afrika, waar men zoo wel gevoed
moet zijn om aan het klimaat te weerstaan, en waar men zoo vaak
niets anders te nutten heeft dan wat slechte conserven, wat versteend scheepsbeschuit en lauw of bedorven water .
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Om negen uren zijn wij allen tamelijk verlustigd en, zooals altijd
in zulke gevallen, verhalen wij, onder het drinken der likeuren, onze reisavonturen, toen een verdoofd gerucht, een soort van ver getrommel onze aandacht in beslag neemt .
Verwonderd staren wij den opperbevelhebber aan .
„De 'tamtam', heeren," glimlacht deze . „Hebt ge dat reeds gezien ? Willen wij er eens naar toe gaan ?"
Onmiddellijk juichen wij toe . Wij hebben allen zeer veel van de
„tamtams" hooren spreken, maar nooit heeft er iemand van ons een
bijgewoond . Nieuwsgierig en van sigaren voorzien staan wij op en
verlaten, den koormandant op de hielen volgend, het fort . Het verhoogd geraas van verscheidene trommels en een vaal-ronde, steeds
toenemende schittering geleiden onze schreden . Wij dalen, voortdurend omwegen makend, langs de helling des heuvels, door de in
phantastische orde aangelegde straten van Bakel ; de klaarte wordt
grooter en grooter; 't gedruisch der trommels, thans met driftige
kreten vermengd, klinkt oorverdoovend, en eensklaps, aan den
hoek van een paar hutten omdraaiend, staan wij voor het gansche
schouwspel .
Te midden der uitgestrekte dorpsplaats, rond twee reusachtige
houtvuren, zit, tot zijn vermaak, eene joelende, uitgelaten volksgroep geschaard . Op den eersten rang, vlak door de vlam beschenen,
eene driedubbele reeks jonge meisjes . Zij zitten neergehurkt . De
kleurigste stoffen hangen haar om de lenden, klatergoud schittert in
hare noren, breede koperen ringen versieren handgewricht en enkels ; de zwarte armen en de zwarte boezems blijven naakt . Achter
haar staat een reusachtige, eenwenoude boom ; de eenige, geloof ik,
van de gansche streek . Achter dien boom een lange strooien muur,
en gansch in 't rond, de heele plaats bedekkend, het woelend, tierend, schreeuwend gepeupel, dat vecht en zich verdringt om het
schouwspel van nabij te kunnen zien.
Onze komst heeft eenige opschudding teweeggebracht . Met moeite geeft men ons eene goede plaats, en de „tamtam", eene wijl onderbroken, begint opnieuw .
Voor den strooien muur zijn drie groote, schier gansch naakte negers verschenen . Eerst zacht, maar van lieverlede harder en weldra
als uitzinnigen, slaan zij met stokken op hunne houten, met bokkevel bespannen trommels . De meisjes begeleiden het gedruisch door
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regelmatig, ook allengs versneld handgeklap ; jonge negers, naakt als
duivels, werpen onophoudelijk heele grepen hout en stroo in 't wild
opflikkerend vuur en eensklaps springt een man, een beroemd tovenaar en danser, van achter den strooien muur vooruit. Hij is gansch
naakt ; in zijn linkerhand houdt hij eene zeer kleine trommel boven
't hoofd . Hij slaat er driemaal hard en dapper op, en onmiddellijk
wipt eene der vrouwen recht en komt zich, op de opene plaats onder den boom, tusschen de vuren en den muur, bij hem vervoegen .
Dat tooneel is indrukwekkend en onvergeetbaar . Die bronzen
man en die vrouw, door den ronden gloed der vlammen beschenen,
voeren daar, bij het gerucht der trommels en het woest gekrijsch des
volks, eene dier symbolische dansen uit, waardoor schier al de onbeschaafde volken het groot geheim der liefde loven . Nu eens door
wellustige, dan door vurige, door hevige en zelfs baldadige blikken
en gebaren begeeren, roepen, eischep zij elkaar . Weldra springt een
tweede danser met een tweede meisje vooruit ; een derde paar, een
vierde volgen deze op, en dan van lieverlede wordt het een wedstrijd
onder het toegestroomde volk ; allen nemen eene vrouw, allen dansen de mimiek, 't geheim der liefde; de trommelaars verhaasten nog
de maat ; een aanhoudend, voortdurend geschreeuw vervult den
nacht ; de naakte negers woelen driftiger, als duivels, rond de nog
honger flikkerende vlammen, en woeste, zonderlinge schaduwen
vliegen als wangedrochten langs den langen strooien muur, waarachter, in de duisternis des nachts, de paren één voor één verdwijnen . . .
Het was elf uren, toen wij, door het schouwspel diep bewogen,
den steeds joelenden „tamtam" verlieten .

III
Afscheid van de vrienden. - Eerste aanval
van koorts . - Genezing en vertrek naar de
„Médine" . - De Senegaalsche nacht .

Na een paar dagen rust nemen kapitein Combes en de telegrafist
Van Schoor afscheid van ons, om, op een kleinen lichter, hunne reis
naar de stad Médine voort te zetten . Doctor Bayol en zijn gezel Noirot volgen aldra dit voorbeeld, om hunne zending in het binnenland
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te ondernemen en ik zelf ben tot den aftocht reisvaardig, toen ik
plotseling, daags vóor mijn vertrek, door een heviger aanval van galkoortsen word aangetast . Ik blijf eene gansche week bedlegerig ; het
hoofd op hol, de handen gloeiend, het lichaam met ontelbare dosissen ipecacuanha, kinazuur en andere slechte heilmiddelen volgestopt .
De koormandant, die mij dagelijks bezoekt en aan wiep ik mijn
leed klaag, vindt mijn toestand niet zeer erg en geeft mij zelfs, bij
wijze van troost, zijne verwondering te kennen, dat ik eerst nu door
malaria-koortsen ben aangetast . Hij raadt mij aan, zoo spoedig mogelijk van lucht te veranderen en, van de doelmatigheid van dit middel overtuigd, maak ik, nog half ziek, mijne laatste toebereidselen,
en scheep mij eindelijk, den 20sten Januari, om zeven uren 's morgens, voor Tuabo, de plaats der schipbreuk, in .
Mijn laptors hebben een strooien tentje boven het achterdek der
boot getimmerd, om mij van de doodende zon te bevrijden en, met
volle zeilen door een verfrisschend windje voortgedreven, varen wij
zeer ras den bochtiger Senegal af. Bakei, met zijne ontelbare hutten
en zijn fort hoog op den heuvel, verdwijnt aldra uit ons gezicht en
om elf uren, bij eene kromming der rivier, ontwaren wij eensklaps,
op een paar mijlen afstand, de masten en een deel van den romp van
het half verzonken schip . Een kwartier later hebben wij aangelegd .
Wij zijn ter plaats reeds voorbijgevaren, op onzen tocht naar
Bakei, maar de duisternis van den nacht liet ons toen niet toe iets
van de schipbreuk te ontwaren . Thans zie ik alles met een enkelen
oogopslag .
't Geval is erg . De „Médine", een prachtig, bijna splinternieuw
stoomschip, is letterlijk in 't midden der rivier, op de lage rotsen
geklommen, die daar, als 't water daalt, eene soort van natuurlijken
slagboom vormen . Hoog steekt het voordek boven het water uit ;
het achterdek, integendeel, is onder 't water en het gansche schip
zinkt naar stuurboord over . Het zal niet gemakkelijk gaan het schip
os te krijgen .
Ik spring op het vaartuig, gevolgd door mijne mannen, die de
benoodigdheden en levensmiddelen overladen . Ik word er door
Samba-Makoe, vuurmaker en, sinds de schipbreuk, bewaker der
„Médine", op plechtige wijze ontvangen . Het is een neger van zes
voet hoog, met grove lippen en een dwazen glimlach, de trotsche,
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opgeblazen luiheid zelve . Hij komt mij statig verklaren, dat hij de
door mij gegeven bevelen ten uitvoer heeft gebracht en, tot bewijs,
toont hij mij de strooien tent, boven het schip, de reinheid van kajuit
en dek, de rieten stoeltjes en een rieten zetel . Om de waarheid te zeggen is alles van eene zoo walglijke slordigheid, dat ik met verbazing
en schier met bewondering naar de schaamtelooze beweringen van
den luien zwarte luister . Doch hij blijkt zoo overvol van verwaandheid, zoo overtuigd van wat hij zegt, dat ik het zelfs niet noodig vind
hem te berispen en liever dadelijk, zonder hem met een woord te vereeren, met mijne mannen te werk ga om alles een weinig in orde te
brengen . De kajuit wordt gereinigd ; tafels, bed en stoelen worden van
bijgevoegde ponten voorzien om, ingevolge de helling des deks, recht
te kunnen houden, en ik begin een eerste en nauwkeurig overzicht
te maken der mogelijk aan te wenden middelen om het schip vlot te
krijgen .
Samba-Makoe en Baïdy, met den „grigri-kaaiman" om den hals,
duikelen, op mijn bevel, onder het vaartuig en geven mij een denkbeeld van den aard der schade, aan den bodem toegebracht . Het schip
rust, zooals ik zeide, met het voorste gedeelte op eene scherpe rots ;
het achterdeel, gansch overstroomd, hangt, zooals men 't noemt, tusschen twee wateren. Op een lengte van minstens acht of negen meter
is de romp in den bodem opengescheurd, en bij 't zinken heeft het
schip met zijn bakboord op eene tweede rots gestooten, die daar zijdelings een gat van zestig centimeter diep geboord en terzelfdertijd
het gansche vaartuig naar stuurboord overgeduwd heeft . Zulks is
klaar en, na een paar uren grondige studie, vind ik eensklaps het middel om de „Médine" vlot te krijgen : haar van achter, waar de bodem
den grond nog niet raakt, door middel van allerlei aan te halen voorwerpen, zooals booroen, aarde, steenen, enz . ondersteunen ; dan, als
het water op zijn laagst is, met haast de bloot geraakte averijen herstellen en eindelijk, voor het weer vlot brengen, het aanstaande hooge water van Juni en Juli afwachten . Eureka ! zoo kan, zoo moet het zijn .
Met deze en andere werkzaamheden is de dag spoedig voorbij . Het
is vijf uren, de zon gaat weldra onder ; ik laat Hamet, mijn zwarten
kok, mijn avondmaal op 't dek opdienen . Ik voel mij weer gezond,
ik ben gelukkig . De zuivere lucht der „brousse" 2 doet mij goed .
(2) Dorre, kleiachtige streek met hoog gras en mager struikgewas begroeid .
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Thans ben ik in volle wildernis . Links, op ongeveer drie mijlen afstand, ligt het dorp Tuabo, nauwelijks zichtbaar ; voor mij, rond mij,
niets dan de stroom, niets dan de hobbelige vlakte, met haar hoog,
dor gras ; niets dan de naakte eenzaamheid der woestijn .
Mijn maaltijd is geëindigd ; ik zend den dienaar heen, om gansch
alleen te zijn, om in bespiegeling weggevoerd, een heerlijk schouwspel te bewonderen .
De zon, ginds verre, gaat in 't Westen onder . Van goudgeel wordt
zij vermillioen, van vermillioen gaat zij tot purper over . Aldus zinkt
ze door 't hooge gras . Ik zie, op hare ronde schijf, een aantal pijltjes,
de pijltjes van het gras, zich scherp en zwart afteekenen ; ik zie haar
waden in den stroom, ik zie haar klein en smal en nietig worden .
En eensklaps zie ik haar niet meer ; maar als mijn oog, begoocheld
en bijna verblind, zich weer op de omringende voorwerpen vestigt,
bemerk ik, dat alles rooskleurig is geworden, dat de rivier, het gras,
het schip, mijne kleeren, mijne handen, ieder voorwerp, dat ik zie
of aanraak, rooskleurige gensters schiet, door rooskleurige tinten is
beglansd. En nauwelijks heb ik bewonderd, of ook die toovergloed
verdwijnt, de tinten worden doffer, de kleuren sterven weg en schaduwen, schier handtastelijke schaduwen, dalen, in plechtige stilte
over het tafereel. Het is de nacht, de zuidernacht .. .
Welk een heerlijk schouwspel! . . . In den donkerblauwen, door
geen wolkje gevlekten hemel, schitteren nu, met ongeloofelijke
pracht, millioenen en millioenen starren . Duizenden lichtpunten,
die men nooit zag, al de gesternten van het uitspansel komen daar,
als in een reusachtigen cirkel bijeen . De Noordstar blinkt ginds verre, schier op den horizont . Rechtover, aan den gezichteinder, prijkt
in zijne glorie, het Zuiderkruis. Iedere star glanst helder, zonder verduisterenden dampkring . Ik zie de gestarnten van den Grooten en
den Kleinen Beer, Aldebaran, het bloedig oog van den Stier, Orion
met de Drie Koningen, Antares van den Schorpioen, Sirius, de
schoonste star des hemels . En ginds, in 't Oosten, achter de naakte,
uitgetande heuvels, rijst nu ook weer de maan .
Ik verdiep mij in het aanschouwen van al die wonderen .
Soms is het, als vervulde een onvatbaar en millioenenvoudig leven
dien heerlijken nacht . Vogels zweven, als schaduwen, door de lucht ;
visschep spartelen in 't water; groote kikvorschen kwaken in het
riet; wilde dieren brullen in de verte . Alles schijnt te leven, te ont55

waken; en dan in eens verneemt men niets meer ; geen grassprietje
beweegt, geene trilling in de lucht, niets dan de plechtige, de overweldigende stilte der woestijn, onder het glorierijke starrengewelf
van den tropischen hemel .

Iv
Het leven aan boord der „Médine" . - De godsdienstoefeningen mijner „laptors" . - Hunne
luiheid en ondeugden . - Bezoek der vrouwen.
- Arme T&éna .

Ik heb zeer vaak bemerkt, dat de volkomen verwijdering en eenzaamheid min pijnlijk valt dan de betrekkelijke . Het is somtijds veel
aangenamer alleen op 't platteland te wonen dan in een klein stadje,
en dezen indruk onderga ik, nu ik hier zoo geheel afgezonderd leef .
Na een paar dagen is mijne levenswijze op regelmatigen voet ingericht . Ik ontwaak met den dag en neem de koffie op het dek, door
de opgaande zon gestreeld . Samba-Makoe, Hamer, Baïdy, al mijne
zwarte arbeiders liggen daar reeds voor 't schouwspel neergeknield .
Het aangezicht naar de richting Mekka, de heilige stad, gekeerd,
zien zij Osiris - de zon - goudgeel en rond, met korte, als zwaarden glinsterende stralen uit den stroom oprijzen . Zij overwrijver
zich de ellebogen en de handen met aarde, zij kussen en herkussen
vijftien- of twintigmaal de planken van het dek, zij hurken op hunne
hielen neer en draaien hunne duimen rond elkander.
Met moeite krijg ik hen dan aan het werk . Hunne luiheid, hun ingeboren haat voor alle regelmatige en nauwgezette bezigheid, gepaard aan eene onuitroeibare neiging tot weerspannigheid en allerlei
ondeugden, zijn de groote hinderpalen, die ik, evenals ieder reiziger
in Afrika, gestadig te bestrijden heb . Zoolang ik naar hen sta te kijken, gaat het nog tamelijk, maar nauwelijks heb ik den rug gekeerd,
of daar ligt 't gereedschap neer . Somtijds in den namiddag als ik eene
wijl in mijn kooi zit te rusten, word ik eensklaps door de verwijderde wanluidende tonen van een accordéon gestoord . Ik sta op, sluip
rond het schip, door het geluid begeleid, en in het tusschendek, of
in eenen hoek der half onder water staande machinekamer, vind
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ik John, den timmerman, een grooten neger van Engelsch Gambië,
die daar, in stede van te werken, door een tiental gapende „laptors"
omringd, zijne afschuwelijke cacophonie speelt . Een anderen keer is
het een verschillend, maar schier nog onverdraaglijker gerucht, dat
mij de zenuwen prikkelt, een lui, lam, traag geklop op een plaatijzer,
onophoudelijk, met tergende gelijkheid herhaald . Sidderend van
toorn sta ik weer recht, daal sluipend in de stoomketelkamer neer
en vind er, in de halve duisternis, onder eenen ketel, eenen mij den
rug toekeerenden neger liggen, die lafhartig, zonder naar zijn werk
te kijken en met het voornemen mij door zijn geraas te bedriegen,
bij trage tusschenpoozen zijnen hamer op een klinkend, nevens hem
liggend stuk ijzer laat nedervallen .
,,Samba!" roep ik met donderende stem .
Hij schrikt, wipt op, vat hamer en koubeitel krachtig vast en begint uit al zijne macht te kloppen en te slaan om mijne verwijten
niet te hooren . Vruchtelooze moeite, overigens . Nauwelijks ben ik
heen, of hij beraamt reeds een ander middel om mij te bedriegen .
Een andere maal weer zoek en vraag ik tevergeefs naar eenen mijner
mannen . Men weet niet. .. hij is weg . . . niemand heeft hem gezien; en,
terwijl ik woedend op het schip ronddwaal, ontwaar ik eensklaps,
ginds, op den oever, een grooten kerel, die, met roode laarzen, met
een langen sabel aan de zijde en een rooskleurig zonnescherm in de
hand, hoovaardig als een pauw en door eene joelende bende gevolgd,
gestadig heen en weer wandelt .
„Tiaka !" schreeuw ik, mijn geweer schouderend, „kom hier of 'k
schiet u dood!"
En Tiaka, de trotsche metser, doet zijne roode laarzen uit, vouwt
zijn rooskleurig zonnescherm toe, neemt deze voorwerpen, alsmede
zijnen sabel, onder den arm en komt dwaas glimlachend, door het
lage water weer aan boord, alwaar geene straf hem zal beletten zich
opnieuw, bij de eerste gelegenheid, aan zijne hoofdondeugd, de
pronkzucht, over te geven .
Maar de slechtste van allen is nog mijn kok Hamer . Van eene vuilheid en gulzigheid, die alle begrip te boven gaan, is hij daarenboven
nog dief, leugenaar en volkomen bedorven van zeden . Hij bereidt
de slechtste en walglijkste keuken van de wereld ; hij nut soms tien
of twaalf maaltijden op éénen dag ; hij steelt, met de kalmste schaamteloosheid, die ik nog ooit gezien heb, mijne koffie, mijne suiker,
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mijn beschuit, tot zelfs mijne kleeren, die hij, als geschenk, aan de
vrouwen van Tuabo gaat brengen .
Overigens, ik heb het dra bemerkt, zijn het de vrouwen, die mij
allerlei onaangenaamheden met mijn werkvolk veroorzaken . Sinds
den vroegen morgen staan ze daar, langs den oever, met hare kalbassen op het hoofd, naar mijne arbeiders te wenken . Vruchteloos verjaag ik haar, zij komen terug, bewerend eenen man, eenen broeder
of een ander familielid aan boord te hebben, aan 't welk zij eten
komen brengen . Ik moet wel eindigen met er enkele op het schip
toe te laten, en dan willen ze den geheelen dag niet meer weg . Zij
zitten daar te kijken, te redekavelen en te schertsen ; zij nemen hare
maaltijden op 't dek en als ze, ten laatste, met het vallen van den
avond vertrekken, kan ik er zeker van zijn, dat mij een drie- of viertal mannen ontbreken, die den ganschen nacht met haar den ,,tamtam" zullen gaan vieren. Onder de vrouwen, die ons het meest
bezoeken, boezeroen twee slavinnen, Fathma en Téréna, mij een zeker belang in . Fathma is waarlijk schoon . Zij is roodkoper-kleurig
van tint en van half Arabisch bloed . Zij is slank en weelderig van
lichaamsvormen, met lang zwart haar en gitzwarte oogen . Als zij
glimlacht schieten hare blikken vonken en komen er twee goudkleurige kuiltjes in hare wangen . Téréna gelijkt haar en zou hare
jongere zuster kunnen zijn . Zij telt eerst zestien jaren en reeds is zij
door eene leverziekte, die vreeselijke, aldaar zoo heerschende kwaal
aangetast .
Arme Téréna ! Door de pijn ineengekrompen en met de beide
handen hare reeds hoog gezwollene rechterzijde vasthoudend,
komt ze mij soms weenend hare onuitstaanbare folteringen klagen
en smeekt mij, haar medicijn te geven . Helaas ! ik vermag niets voor
haar . Ik bezit enkel, en dan nog in geringe hoeveelheid, eenige dosissen kinine en ipecacuanha, volkomen ontoereikend in zulk een erg
geval . Ik beken haar mijne onmacht en dan beziet ze mij zeer zacht,
met hare treurige oogen als die eener gekwetste gazelle, waarin ik
tevens hare wanhoop en haren smeekenden twijfel lees .
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V
Vordering van het werk. - Bezoek der leeuwen .
- Angst mijner mannen. - Een inval van
ratten. - De eerste karavaan Mooren. - Hun
bezoek op het schip . - De jagende en handeldrijvende Mooren . - Hunne oneerlijkheid . De aap van Hamet .

Niettegenstaande deze en andere hinderpalen vordert het werk
tamelijk goed en met het begin van Maart rust de „Médine" reeds
stevig op haar bed van zand en kleine boomstronken en geraken,
éen voor den, boven het waterpas van den steeds dalenden stroom,
al hare averijen bloot .
Gedurende de maanden Januari, Februari en Maart geniet Senegambië, ondanks de steeds gevaarlijke namiddaghitte, een schier aangenaam klimaat . De heerschende en tamelijk hevige winden zijn
Noord en Oost, en deze brengen eene lichte koelte mede, die zelfs,
des nachts, in de opene lucht, het gebruik eener katoenen deken
toelaat.
Tijdens die maand Maart werd ik herhaaldelijk in mijne nachtrust
gestoord, door het gebrul van heele benden leeuwen, die tegenover
ons schip, aan den oever der rivier, hunnen dorst kwamen lesschep .
In het begin poogde ik mij de noren te stoppen, maar na eenige dagen werden die steeds herhaalde concerten zoo onuitstaanbaar, dat
ik het besluit nam, mij van die weinig aangename bezoekers te ontdoen . Op eenen nacht van ongemeen gedruisch klopte ik SambaMakoe en Baïdy wakker, stak hun elk eenen „chassepot" in de hand
en beval hun mij in het schuitje te vergezellen .
Gapend en bevend staren zij mij aan . Wat ? ... Hebben zij wel
goed verstaan ? . .. Wil ik in het schuitje tegen leeuwen gaan vechten ? Zij schijnen er aan te twijfelen ; maar toen ik hun duidelijk en
op gebiedender toon mijn bevel heb herhaald, zetten zij zeer vastberaden hunne geweren neer en verklaren mij, dat zij liever naar den
overkant der rivier zouden zwemmen, waar de kaaimans liggen te
wachten, dan een enkel schot op de leeuwen af te vuren of ook, door
om het even welk middel, te pogen deze te verwijderen . En of ik
al nieuwe bevelen, verwijten en bedreigingen uitdeel, met verschrikte koppigheid houden zij vol en ik ben genoodzaakt naar de rust59

verstoorders van op het schip en in de duisternis, op goed geluk af,
te schieten . Ik beproef zulks en beproef het nogmaals ; doch na ieder
schot stijgt het gebrul, in stede van te verminderen, zoozeer dat ik
het weldra opgeef. Ik mag ook mijnen voorraad van kardoezen niet
nutteloos verspillen . Binnen weinig dagen zal ik deze misschien te
gebruiken hebben tegen andere en nog gevaarlijker bewoners der
woestijn, tegen de zwervende Mooren, die bandieten der „brousse",
die zich daar weldra met hunne tenten en kudden, tijdelijk zullen
komen neerzetten . Deze gedachte maakt mij philosoof en na enkele
dagen geduld word ik er aan gewend, en hoor ik zelfs de nachtelijke
serenades van de koningen der woestijn niet meer .
Bovendien heb ik het bezoek ontvangen van een ander slag van
gasten, in vergelijking waarvan de leeuwen, de hyena's, de jakhalzen
en de brullende bewoners der „brousse" mij schier welkom zijn :
een legioen ratten namelijk, die, met de trapswijze daling des waters,
door de kloven van den romp in de „Médine" gedrongen, mijne
kooi tot gewone verblijfplaats verkozen hebben . Het is afschuwelijk . Nauwelijks is mijn lichtje uitgedoofd en lig ik te bed, of zij komen uit hunne schuilhoeken gekropen, en ik hoor ze, vechtend,
piepend, knagend, langs alle kanten over de zoldering heen en weer
huppelen . Zij bezitten een stoutheid, die alle verbeelding te boven
gaat . Zij klimmen op mijn bed, loopen mij over het lijf, knagen aan
mijne deken, werpen flesschen, borden, glazen om, die met gedruisch in den nacht breken, dit alles zonder dat het mij gelukt er
eene enkele te vatten, er eene dood te slaan . En 't helpt mij niets alle
aanlokkende voorwerpen, zooals brood, vleesch, suiker, enz . zorgvuldig uit mijne kajuit te verbannen ; zij zelven brengen er hunne
vondst : graantjes, beentjes, stukjes amandel en broodsuiker in, als
hadden zij bepaald mijn arm slaapvertrek tot eetkamer verkozen . Ze
zijn voor mij eene oorzaak van gestadig opschrikken, wat mij de
slechtste nachten doet overbrengen .
Omtrent half Maart zien wij de eerste karavaan Mooren in het
hooge gras, aan de overzijde van den stroom verschijnen . Ze zijn
vrij talrijk . Wellicht een paar honderd mannen, vrouwen en kinderen, op paarden en ossen gezeten en omringd van ontelbaar vee .
Nauwelijks aan den oever der rivier gekomen, slaan zij hunne
bruine, spitse tenten op en jagen, met oorverdoovende kreten, hunne kudden in het veld . Ik zie ze, van op het schip, met belangstelling
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na, en, op hun herhaald verzoek, laat ik er een tiental aan boord der
„Me me" omen .
Zij zijn walglijk van leelijkheid en slordigheid . Hunne kleeren
hangen in flarden, hunne platte, koperkleurige wezens - echte
moordenaarsgezichten - boetemen schier afschrik in en gestadig,
met de beide handen, krabben zij in hunne zwarte, overgroote, wolachtig gekroezelde en van ongedierte krioelende haarbossen . Zij geven blijk van eene ongeloofelijke wantrouwigheid en kijken wel
tienmaal rond, vooraleer eenen stap te verzetten of een voorwerp te
naderen.
De oudste van de bende doet aan Baïdy, die eenige woorden
Moorsch verstaat, zijne hoedanigheid van opperhoofd uiteen en
toont het geschenk - eene koebil - die hij voor den „toebab" heeft
meegebracht . Dadelijk kom ik vooraan en druk ik hem mijnen dank
uit . Ik heet hem, met zijn mannen, welkom op mijn schip en onmiddellijk haalt Baïdy op mijn bevel, vijf donzen lucifers en twee pond
witte broodsuiker te voorschijn, die hij, als tegengift, in mijnen
naam den oude overhandigt . Daarna leidt Baïdy de bende rond. Hij
toont hun de machinekamer, waar zij verbaasd rondzien en één
voor één de schitterende en meest in het oog springende voorwerpen betasten. Baïdy, opgeblazen van gewichtigheid, zet hun uiteen,
wat hij zelf niet verstaat en, om hunne verrassing ten top te doen
stijgen, brengt hij hen voor het wapenrek. Daar verandert hunne
verbaasde bewondering in eene schier godvruchtige bespiegeling en,
met stralende oogen, smeeken ze mij om ook die heerlijke wapens
eens met de vingeren te mogen aanraken . Ik neem een der „chassepots" ter hand en toon er hun het inwendig mechanisme van . Doch
zij begrijpen dat niet ; voor hen bestaat alleen het keiroer, en, om
hunne voldoening nog te verhoogen, vuur ik, voor hunne oogen,
eerst den „chassepot" en daarna de zes schoten van eenen revolver
af . Na deze laatste proef trekt de oude Moor mij bij de mouw om
mij met eerbiedige overtuiging te zeggen, dat ik altijd, in alle omstandigheden, op zijne trouwe vriendschap en medehulp mag rekenen, en eindelijk verlaat de walglijke troep het schip .
Zij vertoefden ongeveer eene maand in onze nabijheid en na hunnen aftocht werden zij schier onmiddellijk door eene nieuwe Moorenhorde opgevolgd. Deze waren, in stede van herders, ruilhandelaars en jagers . Ook ging het er al ras wat luidruchtiger toe .
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Reeds den tweeden dag na hunne aankomst staken zij, aan hunne
gewone manier van jagen getrouw, op eene groote uitgestrektheid
de weide in brand. Allerlei wilde dieren : leeuwen, hyena's, jakhalzen, wilde zwijnen, door het vuur in hunne schuilplaatsen verrast,
vluchtten nu uit het hooge gras en vielen zonder moeite onder de
kogels van hunne vervolgers . Deze kwamen mij dan ook bezoeken
om mij, in ruiling voor buskruit, rijst en suiker, huiden, vleesch en
zelfs levende dieren aan te bieden . Ik liet hen aan boord komen en
trad met hen in onderhandeling .
Zij waren, zoo mogelijk, nog vuiler en aanstootelijker dan de
eersten, en ik ondervond ook aldra, dat zij bij hunne ruilingen eene
stelselmatige oneerlijkheid aan den dag legden . Nooit wilden zij
rechtvaardig de bepaalde maat of hoeveelheid geven, en op zekeren
dag zelfs kwam ik te midden van eenen twist tusschen een drietal
dezer wilden en Hamet ontstaan, die mij dwong met kracht mijn gezag als opperhoofd te doen gelden . Hàmet namelijk had voor een
half pond kruit, dat hij mij overigens ook ontstolen had, eenen der
Mooren een klein aapje afgekocht en had die bepaalde hoeveelheid
aan den wilde overhandigd, toen deze, die den aap steeds vasthield,
beweerde, dat hij, niet een half pond, maar een pond ten volle hebben moest . Daarop ontstond een woedende woordentwist . John,
Samba-Makoe, Baïdy, en nog een drietal anderen, op het gerucht
toegesneld, kozen, vooraleer zij zelfs wisten, waarvan er quaestie
was, de partij van Hamet ; de beide andere wilden verdedigden even
hardnekkig hunnen makker ; de kleine aap, geweldig gesleurd en getrokken, huilde, tierde, beet en krabde, dat het vervaarlijk werd en
reeds schitterden de messen in de handen, toen ik, gelukkig, te voorschijn kwam . Mijne stem en inzonderlijk het gezicht van mijn mikkenden revolver dempten, als bij tooverslag, de woede en ik liet mij,
als een tweede Salomo, van het geschil onderrichten. Mijn vonnis,
steeds met den dreigender revolver in de hand uitgesproken, klonk
kort en duidelijk : aan Hamet, eene gevangenzitting van deren dag
en eene terughouding van vijf franken op zijn loon, omdat hij mij
bestolen had ; aan John, Samba-Makoe, Baïdy en de drie andere ,,laptots" ieder eene gevangenzitting van drie uren, omdat zij, zonder
verlof, van hun werk waren geloopen ; de Mooren en hun aap
moesten weg van het schip, met verbod er, op levensgevaar, nog den
voet terug te zetten .
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Dit vonnis werd stipt uitgevoerd en, met innig genoegen, zag ik,
na een paar weken, de rustelooze en bedrieglijke Moorenbende hare
bruine, in flarden hangende tenten opvouwen en vertrekken .

VI
Vordering van het reddingswerk . - Bezoek van
koningen en prinsen. - Hunne zeden en karaktertrekken . - Eene invasie van apen op den
rechteroever der rivier .

De maand Maart en een deel van April worden onverpoosd
besteed om de rots, waarop het voorste gedeelte der „Médine" rust,
aan stukken te houwen . Het is een lastig werk . De steen, een soort
van wit kwarts, is zoo verschrikkelijk hard, dat de sterkste onzer
stalen beitels er, na eenig kappen, zoo bot als hout op worden . Ook
heb ik het met mijne luie arbeiders niet zeer gemakkelijk . Zij worden hoe langer hoe ongewilligen en voor den geringsten hinderpaal
geven zij den moed op en leggen 't gereedschap neer . Er komen dagen, waarop zij geen kwart van een kubieken meter rots afbreken
en als het eens gelukt, dat zij een grooten brok losmaken, o dan is
het een triomf, als hadden zij eene heldendaad verricht ; dan rollen
zij het stuk met zotte vreugdekreten en verwenschingen in 't water
en komen mij zegepralend zeggen, dat hun werk geëindigd is en zij
een goeden dag rust verdiend hebben .
Al dat geraas en het belangrijk schouwspel van 't werk lokken
steeds talrijke bewoners van Tuabo en de omringende dorpen naar
den oever, en uren lang soms zitten de aanzienlijkste inboorlingen,
in de schaarsche schaduw van wat mager struikgewas, te bepraten
of wij, ja of neen, de „Médine" nog vlot zullen krijgen . De „toeka"
of koning der provincie Guoy en de koninklijke prinsen van Tuabo,
onder anderen, laten zelden een dag voorbijgaan zonder mij aan
boord te komen bezoeken .
De eerste, een lang, grijs, mager neger, van een zeventig jaar ongeveer, spreekt eenige woorden Fransch en draagt den schilderachtigen naam van Boeboe . Hij is steeds in een wit linnen pak gedost en
komt, kenteeken zijner koninklijke majesteit, gevolgd door eenen
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slaaf, die zijne lans draagt, op het schip . Ik heb hem iets aangewend,
dat mij weldra verveelt; ik heb hem namelijk er aan gewoon gemaakt met mij te middagmalen . Hij zit, rechtover mij, aan de tafel
en begint met zijne sandalen uit te doen, die hij zeer kalm met de
zolen naar omhoog, rechts en links naast zijn bord legt . 't Gebruik
van vork en mes is hem volkomen onbekend en vruchteloos poog
ik hem dit aan te leeren . Hij neemt het vleesch, de groenten, ja, zelfs
de saus met zijne vingers en eet die spijzen aldus op . Hij is een weinig vallingachtig en spuwt zeer vaak ; hij spuwt op de zolen zijner
schoenen, die naast zijn bord blijven liggen . Hij voelt ook de behoefte dikwijls zijnen neus te reinigen en dit doet hij met de hand, waarna hij deze hand aan de leunarmen van zijnen zetel afwrijft ;
bovendien rispt hij op en doet nog erger vuilheden, kortom, hij
maakt het mij volstrekt onmogelijk zelf iets met smaak te nutten .
Samba-Nae en Suleyman, zijne zonen, zijn ietwat beter opgebracht . De eerste, een korte dikzak, praatziek en stoffer, is van eene
zekere geestesontwikkeling niet ontbloot, maar ongelukkiglijk aan
den drank verslaafd . Al praat ik ook nog zoo mooi om hem, als hij
aan mijne tafel eet, tot gematigdheid aan te sporen, nauwelijks heb
ik den rug gekeerd of hij sluipt in het tusschendek, bij John, den
timmerman, die ook een dronkaard is en, telkenmale als hij het
schip verlaat, zie ik hem, waggelend en lachend door het hooge gras
naar zijne woning terugstrompelen . Zelfs kwam hij eens zoodanig
opgewonden thuis, dat hij, onredelijk twist zoekend, met zijne beide
vrouwen handgemeen werd en haar zoo leelijk mishandelde, dat deze mij 's anderen daags luid krijtend zijne boosheid kwamen vertellen, en mij smeekten hem nooit meer op mijne maaltijden uit te
noo igen.
Suleyman, daarentegen, gaat zich nooit te buiten en schijnt mij
een verstandig jongeling, die wel eens een machtig opperhoofd zou
kunnen worden . Hij heeft in St . Louis zijne opvoeding ontvangen
en spreekt tamelijk goed Fransch . Hij noodigt zich zelf „sans facon"
Op mijne maaltijden uit en houdt er zich zóo deftig, dat ik vermaak
in zijn gezelschap vind . Op zekeren morgen, nochtans, komt hij mij
gansch somber en naargeestig voor ; en op mijne vraag, wat hem
toch scheelt, verklaart hij mij, ontmoedigd en vertrouwelijk, dat hij
zijne woning ontvlucht om den onverdraaglijker twist, die er tusschen zijne drie vrouwen heerscht . Ik, glimlachend, geef hem mijne
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verwondering over eene dergelijke oorzaak van droefheid te kennen
en vraag hem, of hij niet beter zou doen het voorbeeld van ons, Europeanen, te volgen, die slechts ééne wettige huisvrouw in hunne
woning nemen .
Bedrukt staart hij mij aan .
„Moa, je demander pas mieux," zucht hij ; „mais moa suis obligé
par mon condition de prendre plusieurs épouses ."
Wat mij deed denken, dat ook in Midden-Afrika de echtscheidingsquaestie wellicht niet van actualiteit ontbloot zou kunnen zijn .
Een andere prins, die mij ook dikwijls komt bezoeken, is Mamadoe, koning van Manahéle en vazal van Boeboe, bij wiep hij insgelijks de ambten vervult van politie-commissaris en schoenlapper .
Het mag zonderling schijnen, maar zoo is het in Afrika.
Mamadoe is, evenals alle koningen en prinsen van Soedan, een
schooiende koning . Onophoudelijk komt hij mij geschenken vragen; en waarlijk praktisch voor eenen wilde, verklaart hij mij vertrouwelijk, dat het, boven alle andere voorwerpen, inzonderheid de
vijffrankstukken zijn, die hem belang inboezemen . Hij is, overigens,
van een „sans-gêne", die geene palen kent . Hij sluipt in mijne kooi,
zoekt in alle hoeken en gaten rond, gebruikt mijne zeep, mijnen
kam, mijnen kleerborstel, dingen, die hij mij op ontelbare manieren
poogt af te persen en zelfs te ontvreemden . Niettegenstaande deze
feiten is hij goedhartig en gedienstig, want, op zekeren morgen, terwijl ik, met gespannen aandacht, het reddingswerk der „Médine"
bestudeer, komt hij zeer zacht bij mij en zegt, de hand op mijnen
schouder leggende
„De 'toebab' is treurig, de 'toebab' leeft alleen, maar indien de
'toebab' wil, zal ik hem eenen papa en eene mama, broeders en
zusters en twee of drie vrouwen zenden."
Ik had bepaald eenige moeite om dit al te weelderig geschenk fatsoenlijk van de hand te wijzen .
Sedert de Mooren vertrokken zijn, gebeurt er iets zonderlinge op
den rechteroever der rivier . lederen morgen zijn er eene ontelbare
menigte apen te zien . Er zijn er van alle grootte en kleuren, te beginnen met den kleinen, grauwen „krijscher" tot den grooten, geelachtigen „golo" met zijne leeuwenmanen . De jongen huppelen en
springen en komen aan den kant van het water drinken; de moeders
wandelen met hare zuigelingen schrijlings op de stuit ; de ouden, def
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tig neergehurkt, schijnen zich voor de bewaking en gerustheid van
alle verantwoordelijk te stellen . Op zekeren morgen zijn er zooveel,
dat hunne bende zich wel op een kilometer af stands langs het strand
uitstrekt. Ik vind mijn vermaak in het gadeslaan hunner bewegingen
en juist recht over 't schip een groep van een tiental ouden bemerkend, die gewichtig schijnen te beraadslagen, neem ik - hetgeen
mij later toch berouwd heeft - mijnen „chassepot" ter hand en
schiet in den hoop . Verbaasd en door eene stofwolk half verblind, zien zij elkander aan, zonder zich van 't gebeurde rekenschap
te kunnen geven . Voorzichtigheidshalve nochtans wijken zij
achteruit en de oudste en grootste der bende gaat alleen, met overdrevene gebaren, op den top van een klein zandheuveltje zitten, van waar hij, voortdurend rusteloos en angstig, langs alle
kanten rondkijkt . Ik kan den lust niet weerstaan, ik steek eene
tweede kardoes in mijn geweer, ik schouder, mik en paf! . . . daar
breek ik hem den arm . Het was jammer, voorwaar; maar neen,
nooit is zulk een geharrewar te zien en te hooren geweest . Als waren zij alle door den kogel getroffen geworden, sprong de gansche bende huilend en schreeuwend op, liep, viel, ijlde in eene
onbeschrijfelijke verwarring overhoop en door elkander, en in
een enkelen oogwenk was alles klaar, de gansche horde vluchtte en
liet zich, gedurende al den tijd, dien wij daar nog vertoefden, noch
van verre, noch van nabij, meer zien .

VII
Op zoek naar proviand. Eene jachtpartij in de
„brousse." Ontmoeting van eenen leeuw . De „grigri-poisson" van Hamet .

Eene mijner groote zorgen, te midden van ons werk, is de levensmiddelenquaestie . Te Bakel bestaat eene markt, waar men zich van
vleesch, visch, melk en eieren kan voorzien, maar hier en in het
dorp Tuabo vind ik niets, volstrekt niets dan de visch, die wij vangen in den stroom en het wild, dat ik, bij toeval, in de „brousse"
schiet . Ja, het is nu eene week geleden, dat ik een wild zwijn schoot
en sinds dien dag word ik uitsluitend met wild-zwijnevleesch ge66

voed . Wild-zwijnevleesch des morgens, wild-zwijnevleesch des middags, wild-zwijnevleesch des avonds ; het komt mij de keel uit ; mijn
volk geraakt in opstand ; Boeboe, Samba-Nae, Mamadoe zelf, bezoeken mij niet meer ; het gaat zoover, dat ik, op een goeden morgen,
een Tuaboschen „penhl" 3 ontbied en hem vraag of hij mij, in de
„brousse" op eene groote jachtpartij wil vergezellen .
Met mijnen „chassepot" en eenen tweeloop gewapend, voorzien
van eenen maaltijd - wild-zwijnevleesch, natuurlijk - en met den
besten moed bezield, dringen wij door het hooge gras . De „penhl",
een korte, dikke neger, met een bokkevel bedekt, is tevens mijn
jachtwaker en hond . Wij klimmen over een laag, zandachtig en met
mager struikgewas begroeid heuveltje en komen, na ruim een half
uur gaans, aan den boord van een tamelijk uitgestrekter vijver .
„ziedaar," fluistert de „penhl", de rechterhand uitstekend .
Aan den boord van het meer ligt, inderdaad, eene schoone bende
wilde eenden. Ik overhandig hem den „chassepot", neem den tweeloop in ruiling en kruip, van mijnen jachtwaker gevolgd, door 't
hooge gras . Eenige stonden later, paf ! paf! .. . en daar liggen twee
prachtige, bruinrood en goudgroen gekleurde vogels, in het slijk te
plassen en te spartelen. De „penhl", stralend van vreugde, raapt den
buit op en wij gaan voort .
Wij komen aan een maïsveld . Stil en voorzichtig en langs alle kanten rondkijkend, stappen wij vooruit . Wij draaien langzaam rond
het veld en eensklaps, aan het uiteinde gekomen, hooren wij een
klein gerucht, een fijn, zeer fijn getjilp . Ali, de „penhl", wenkt mij
stil te zijn en, als eene slang, hurkt hij neer en kruipt, op den buik,
door 't gras, dat, achter hem, het spoor van zijnen doortocht bewaart . Een oogenblik ligt hij gansch onbeweeglijk en kijkt, met de
loosheid van een sluipdier, tusschen de stammen van het maïsveld .
Ik zie zijne oogen blinken en eenen glimlach van voldoening zijn
zwart gelaat ophelderen .
„zift gij vaardig!" wenkt hij mij, zich schielijk omkeerend, toe .
Ik knik, 't geweer geschouderd, en hij, zich half oprichtend, werpt
een keitje, dat hij in de hand hield, te midden van 't maïsveld .
Ik heb maar blindelings te schieten : een troep parelhoenders, daar
neergestreken, stijgt er van alle kanten, met een bruisend „floefloe"
(3) herder.
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van vlerken uit op en vliegt, tjilpend en schetterend, boven onze
hoofden . In eenen oogwenk zijn zij aan den gezichteinder verdwenen, maar vier heerlijke gekwetsten blijven op het slagveld liggen,
van waar zij al ras, op den rug van Ali, de al zoo schoone eenden
gaan gezelschap houden .
Na deze heldendaad nemen wij eenige rust . Onder een knoestig
vijgeboompje neergehurkt, nutten wij ons noenmaal, ons wildzwijnevleesch . De zon is brandend heet, de schaduw eene hersenschim en, aldra verzadigd, staan we weer om, met onzen buit huiswaarts, of, juister gezegd, schipwaarts te keeren .
Daar gaan we terug door het hooge gras, Ali, met zijne vracht
vooruit, ik eenige stappen achter hem . Wij draaien rond het meer,
diep met de voeten in den moerassiger bodem van de weide schietend ; wij komen in eene soort van smalle, lage vlakte, vol droge bramen en dooreengeslingerde lianen en juist zijn wij op 't punt, den
kleinen zandheuvel weer op te klimmen, toen Ali, schielijk pal
staande, mij door verschrikte, maar krachtige gebaren, de onbeweeglijkheid gebiedt .
Roerloos, met wijd opengespalkte oogen zien wij toe . Daar, recht
vóor ons, op korten afstand, leeft er, wemelt er iets in 't gras . De
aren der pijltjes bewegen, een naderend geritsel treft onze noren en
eensklaps, terwijl we daar genageld staan, zweeft, als in eenen droom,
een naar visioen voorbij : een forsche, geelbruine kop, met reusachtige manen, een lang, rosachtig lijf, met geelachtige ringen ; een staart,
die, naar omlaag gekromd en in een soort van weer omhoog krullende kuif eindigend, traag en majestatisch 't hooge pluimgras kwispelt .
't Is een leeuw, een groote leeuw, die, ons wellicht geroken hebbend,
onrustig zijne schuilplaats heeft verlaten . Hij is voorbij ; hij heeft ons
niet bemerkt ; wij zien, stom en reikhalzend, nog eene wijl de pijltjes
van het pluimgras wemelen en toen gaan we, toen stappen we, zoo
stil en vlug als we maar kunnen, den heuvel op, recht naar ons schip .
Men kan me, zoo men wil, van bloohartigheid beschuldigen, maar
ik beken het hier, ik beken het ronduit, eens over den heuvel ben
ik, zonder een woord, met den „peuhl" aan het loopen gegaan en
heb eerst ruim en vrij geademd, toen ik weer de harde planken der
„Médine" onder mijne voeten voelde .
Deze bedenkelijke ontmoeting had voor uitwerksel, ten eerste,
van mijnentwege, in zake van jacht, eene omzichtigheid, die niet
68

juist eene groote hoeveelheid wild op mijne tafel bracht ; ten tweede,
het geven van meer uitbreiding aan de vischvangst in den stroom .
De Senegal mag bepaald vischrijk heeten en Hamer, bij gebrek aan
vele gaven, bezit waarlijk deze, dat hij een kundig visscher is . Elken
dag vangt hij mij thans eenige schoone en lekkere karpers en vaak
kom ik aan zijne zijde staan, om zijne behendigheid te bewonderen .
Eenen morgen vooral ging het voortreffelijk . In min dan een uur
tijds had hij tien heerlijke visschep opgehaald, en ik, juichend, zag
met belangstelling toe, om er hem nog meer te zien vangen, toen
Hamer, na den tienden visch van zijne lijn afgehaakt te hebben, deze
bedaard op het dek lei en neerhurkte, als iemand, die er nu genoeg
van had.
Verwonderd kom ik nader .
„Welnu, Hamer", vraag ik, „waarom uitgescheiden, nu het zoo
heerlijk gaat?"
Op zijne beurt ziet hij mij aan, zonder zijn werk te staken ; maar
na een oogenblik, op een der fetischen wijzend, die hij om den hals
draagt
„Tu voas ca grigri-lá, capitaine," zegt hij zeer ernstig, „ca grand
marabout 1'a vendé moa une gourde, cinque franques . Ca grigi-lá
bon pour disse poassons ; et si moa prendre plusse de disse poassons
en un jour, grigi plus de charme ; mais si moa dopper disse franques,
deux gourdes, moa capable pécher vingt poassons ."
't Was om te schateren van 't lachen en John, de ongeloovige, die
juist voorbijkwam en de woorden van Hamer gehoord had, spaarde
mijnen kok de bijtendste schimpredenen niet . Maar het was wel verloren moeite . Hamer, even onverschillig voor John's schertsen als
voor mijn aandringen, vouwde, met de bekrompene koppigheid van
eenen ezel, zijne lijn voort toe, voor alle antwoord nog een paar malen herhalend
„Ca grigi lá bon pour disse poassons et moa pas prendre plusse,
si pas avoir grigi pour vingt poassons ."
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VIII
De eerste tornado. - Voorbijtocht der nijlpaarden . - Eene uitnoodiging op een diner . Op nijlpaardenjacht . - Het feestmaal van kommandant Nény .

Met April komt de zon loodrecht over Senegambië . Zij rijst een
weinig vóor zes uren in het Oosten op en gaat om halfzeven 's
avonds onder, dagelijks gedurende ongeveer dertien uren die dorre
landstreek door hare gloeiende stralen verzengend . De luchtsgesteldheid wordt allengs vochtiger ; men ziet soms eenen lichtkring rondom zon en maan; de starren fonkelen min helder aan de kim, de
nachten zijn minder prachtig en doorschijnend en warme, uit het
Zuiden komende dwarrelwinden voorspellen weldra de komst
der eerste keerkringsstormen en den terugkeer van het winterseizoen .
Den vijf en twintigsten April, na eenen dag van ongewoon drukkende hitte, verschijnt er eensklaps, door de dalende zon bestraald,
eene roodkleurige stofwolk aan de westerkim . Met reuzenschreden,
zichtbaar vergrootend en door een ver en dof gedruisch van donder
begeleid, komt zij steeds nader . De gansche hemel krijgt eene dof
koperkleurige tint, bliksemschichten doorklieven de lucht en, als bij
tooverslag is het gansche landschap in een grootsch en aangrijpend
tafereel van woestheid veranderd . De stroom, hol en onstuimig, rolt
hooge baren, die tegen den romp der „Médine" komen aankletsen
en, tusschen de thans schitterend gele zandheuvels, die hem inlijsten, is de Senegal zwart, pikzwart geworden . In de verte verdwijnt het dorp Tuabo onder de dwarrelende stofwolk ; gillende
vogels vliegen in benden op, de zon in 't Westen blikkert nog eene
wijl bloedrood, maar schielijk wordt alles duister en, terwijl de wind
met het gedruisch van een orkaan boven onze hoofden woedt, valt
er eene onbeschrijfelijke, verblindende en versmachtende menging
van zand, bladeren, stroohalmen, levende, krioelende insecten en allerhande, aan de woestijn ontrukte voorwerpen op 't dek .
Gedurende twee uren is het een woeste strijd der in omwenteling
geraakte elementen . De nacht is geheel gevallen en onophoudelijk,
zonder een oogenblik verpoozing thans, flikkert, in 't midden van
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den brieschenden storm, de hemel van reusachtige bliksemflitsen
op . Van 't Noorden naar 't zuiden, van 't Oosten naar 't Westen,
staat het uitspansel in vuur. Men hoort bijna geen donder, zoo akelig is het getier des winds . En geen druppeltje regen valt, de gansche
omwenteling grijpt in de hooge hemelstreken plaats . Het tafereel is
benauwend van overweldigende woestheid . Nooit, zelfs niet op den
voor zijne onweders wereldvermaarden Rio de la Plata, heb ik zulk
een schouwspel bijgewoond . Het is ruim middernacht, vooraleer alles in zijn normalen staat terugkeert .
Enkele dagen na deze gebeurtenis werd ik, op eenen nacht van helderen maneschijn, door een ongewoon en onbekend gedruisch wakker geschrikt . Ik spring op 't dek, angstig naar de rivier, vanwaar het
gebrul komt, kijkend, toen Hamet, van op de voorplecht driftig met
de armen zwaaiend, mij toeroept
„0 capitaine, pranez fusil ! Popotames sopt lá ! Popotames ! Popotames!"
Haastig neem ik twee geladen „chassepots", overhandig er eenen
aan Hamet, die mij schier weenend tegemoet geloopen komt en,
over bakboord geheld, zijn wij nog juist in tijd, om ooggetuigen van
een onvergeetbaar schouwspel te zijn .
Huilend en schreeuwend, in een oorverdoovend spatten en plonzen van water, rukt een heele bende nijlpaarden den stroom opwaarts . Gedurende eenige stonden kunnen wij niet begrijpen wat er
gebeurt. Het is eene woestheid, eene verwarring en meteen eene
vlugheid van bewegingen, waarvan niets een denkbeeld geven kan
en die maken dat onze beide geweerschoten zelfs niet het minste uitwerksel hebben. De gansche bende plonst en duikelt, om in een
ongeloofelijk korten tijd wel tweehonderd meters verder, wederom
brullend en tierend, boven te komen . Twee nieuwe schoten hebben
evenmin eenigen uitslag en dan zegt Hamet mij met komieke ontmoediging
,,To voas capitaine, ca popotames la sa battaient beaucoup pour
leurs femmes et alors sentent pas les balles ; mais si capitaine vent,
les chasserons et tuerons quand même demain matin ."
Ik moet het bekennen, die woeste voorbijtocht der nijlpaarden
had mijne jagersdrift opgewekt en met den morgen verkeerde ik in
de onzekerheid of ik hen verder vervolgen zou of niet, toen eene onverwachte gebeurtenis : eene uitnoodiging op een diner, jawel, op
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een diner ! mij door den kommandant van Bakei per koerier gezonden, mijne laatste aarzelingen verdwijnen deed .
Het schuitje is degelijk uitgerust ; alleen Hamer en een der ,,laptots" mogen mede . Aan de andere arbeiders deel ik mijne bevelen
uit, betrekkelijk het in mijne afwezigheid te verrichten werk :
„Baïdy, ik stel u voor denen dag als opperhoofd aan . Gij zult voor
de uitvoering mijner schikkingen zorgen en mij bij mijne terugkomst van al het gebeurde nauwkeurig rekenschap geven . Met den
middag verwacht ik hier Boeboe en Mamadoe ; gij zult hen ontvangen en in mijne plaats hun gastheer zijn . John, gij zult voortdurend
het tusschendek kalfaten, en het is u ten strengste verboden SambaNae, die u misschien zal komen bezoeken, dronken te maken . Het
is u ook niet toegelaten heden uw accordeon te bespelen . Tiaka, gij
moet aan den tweeden ketel metselen, en indien ik verneem, dat gij
uw werk verlaten hebt, om met uw rooskleurig zonnescherm en
uwe ronde laarzen op den oever te gaan wandelen, zal ik u eene
week gevangenis in het fort van Bakei bezorgen . Weet ge wat? Geef
mij hier uw zonnescherm en uwe laarzen, en gij, John, geef mij ook
uw accordeon, ik zal deze voorwerpen in mijne kajuit wegsluiten en
u die bij mijne terugkomst wedergeven . Wat u betreft, SambaMakoe, gij hebt de wacht dezen avond en indien ik gewaarword, dat
gij uwen post op de voorplecht ontvlucht zift, om den „tamtam"
van Tuabo te gaan bijwonen, zal ik u zeer eenvoudig zonder eenen
stuiver loon van het schip wegzenden. Aldus zift gij allen verwittigd,
niet waar?"
Na deze heftig uitgesproken en in diepe stilte aangehoorde vermaning, laat ik mij in 't bootje zinken, dat onmiddellijk onder den
gecadenceerden riemslag mijner beide mannen het stille water van
den Senegal doorklieft .
Wij vorderen zeer ras . Hamer is overtuigd, dat de nijlpaarden vóor
de ondiepe plaatsen, die zich omtrent halfweg tusschen Tuabo en
Bakei bevinden, zullen stilgehouden hebben en door dit vooruitzicht opgewonden, vertelt hij mij onder het roeien enkele bijzonderheden in betrekking tot de nijlpaardenjacht .
Deze dieren vinden grootendeels hun voeder in de maïsplantages,
die de oevers der rivieren begrenzen en waarin zij des nachts somtijds de vreeselijkste verwoestingen aanrichten ; verbazend vlug van
bewegingen in het water, worden zij,- eens op den vasten grond,
72

van eene onbehendigheid en lompheid, die hen tot het onvermijdelijk slachtoffer maakt van al wie genoeg wapenen en moed bezit om
hun den strijd te leveren . Het is bv . voldoende hun door eenen rotsklomp of eenen boomstronk of zelfs wat slaghout den weg naar de
rivier af te sperren, om ze met zekerheid te dooden . Want, in stede
van dien hinderpaal te overschrijden, zal het nijlpaard er pogen rond
te draaien, en aarzelen en heen en weer loopen, zoodat men, enkel
door in tegenovergestelden zin zijne bewegingen na te volgen, al den
tijd heeft om zonder het minste gevaar het dier door een aantal geweerschoten te kwetsen en eindelijk te vellen . Hij, Hamet, had eens
op die wijze een nijlpaard gedood, wat in zijn dorp zulk eenen
triomf en eene zoo verbazende hoeveelheid publieke maaltijden,
tamtams en meer andere partijen ten gevolge had, dat na een tiental
dagen eene schier algemeens ziekte zich onder de inboorlingen had
geopenbaard .
Ons mocht het echter niet gegeven zijn dergelijke manier van jagen te beproeven, want nauwelijks heeft Hamet mij deze laatste
anecdote verhaald, of hij laat plotseling zijn riem vallen en, met de
hand naar eene dicht bij den linkeroever liggende zandplaat wijzend,
die wij reeds voorbijgevaren zijn, fluistert hij mij dof en haastig met
wijd opengespalkte oogen toe :
„Capitaine, les popotames !"
Ik keer mij om, de boot houdt stil, ik bemerk niets .
„Lá, lá," herhaalt driftig Hamet, den wijsvinger uitstekend .
Ik kijk, ik zoek, verbaasd en aarzelend, en plotseling ontwaar
ik iets . Vóór de zandplaat, op ongeveer vijftig meters afstand, liggen, ternauwernood boven het water uitkomend, een tiental zware,
dikke, donkerbruine koppen. In 't eerst meen ik, dat het klippen zijn ; en deze meening, door de volkomen bewegingloosheid der aangeduide voorwerpen bekrachtigd, blijft duren, totdat ik, langzamerhand met het schuitje genaderd, eensklaps een
der hoofden zie verdwijnen . Dan is het alsof al de andere in
eens hunne lichaamsvormen herkrijgen . Bij ieder zie ik een kolossaler, half onder 't water verborgen muil ; twee uitpuilende en
zeer van elkander verwijderde oogen, een plat, breed voorhoofd
en twee kleine, kleine oortjes, die van tijd tot tijd vlug verroeren
en, als vervingen zij de oogen, al onze bewegingen schijnen gade
te slaan.
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Hamer, onversaagd, met de linkerhand het roer en, met de rechter, zijnen „grigri-popotame" vasthoudend, stuurt het schuitje recht
op de nijlpaarden, terwijl ik, 't geweer geschouderd, eene keus doe .
Eenige oogenblikken van stilte volgen ; ik sluit het rechteroog, ik
mik, ik ben op het punt om te schieten, toen plots, als bij tooverslag,
de gansche bende duikelt en verdwijnt . Verbaasd zien Hamer en ik
elkander aan ; en, met zulk een comische eensgezindheid is deze foppende verdwijning geschied, dat onze teleurstelling, na eenige oogenblikken, in een luiden schaterlach verandert . Wij kijken rond
nochtans om de groep weer te zien bovenkomen en onze verwondering gaat in verbluffing over, toen wij, na minder dan één minuut
het tiental hoofden, onbeweegbaar, op ongeveer tweehonderd meters afstand, achter ons ontwaren .
Zonder eenen riemslag en alle drie in den bodem van 't schuitje,
waaruit ternauwernood de loop van mijn geweer steekt, verborgen,
laten wij ons, als dood, met den stroom afdrijven . Wij naderen . Opnieuw komen de nijlpaarden in het bereik van mijnen kogel, opnieuw heb ik het schoonste van den troep in 't oog en wil afvuren,
toen voor de tweede maal, ras als het weerlicht, het tiental hoofden
tegelijk verdwijnt, als een tergender schimp, eene schuimende zieding op 't kalme water na zich latend. Ditmaal komen zij, op een
ongeloofelijk korten tijd, wel honderdvijftig meters opwaarts uit het
water en, terwijl wij hen, voor de derde maal, achtervolgen, dunkt
ons deze verschrikkelijke vlugheid van bewegingen niet weinig bedenkelijk.
Wat zou er gebeuren, indien zij eens juist onder ons bootje boven
kwamen ? Zou er wel een van ons aan de woede dezer dieren ontsnappen, die zoo wraakgierig als arglistig zijn, naar men beweert, en
hun slachtoffer op den bodem der rivier sleepen, alwaar zij het, onder hunne forsche slagtanden, verbrijzelen . Ik nam inwendig het
besluit ons niet al te zeer in gevaar te stellen en wellicht zou ik de
jachtpartij opgegeven hebben, om naar Bakel te varen, hadde zich
niet eene al te schoone gelegenheid aangeboden, om nog eens de
kans te wagen .
De troep nijlpaarden had zich in tweeën gesplitst . Het grootste getal - zes - lagen steeds, met den kop half uit het water, naar ons
te kijken, maar de vier andere, waaronder het kolossaal groot dier,
hetwelk ik reeds tweemaal in den mik gehouden had, waren op den
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oever gekropen en lagen daar, als onverschillig, in het zand uitgestrekt . Voor de derde maal stak ik er mijn geweer naar uit en ditmaal liet ik geenen tijd vervliegen : vooraleer de op de zandplaat
rustende nijlpaarden ons schuitje bemerkt hadden, ontplofte mijn
schot en zag ik er het uitwerksel van . Het was verschrikkelijk, maar
vlug gedaan. Het reusachtig dier, gekwetst, sprong wel een meter
hoog naar voren, plonsde in het spattend water, draaide twee of
driemaal om zich zelven rond en verzonk eindelijk met de drie andere in den stroom . Dat was alles . Na een paar minuten kwam de
gansche troep, weer vergaderd, slechts met negen hoofden boven en
al onze pogingen om het tiende, gekwetste nijlpaard te ontdekken,
bleven vruchteloos . Noch op de plaats waar het getroffen was, noch
om het even waar in de rivier, nergens bleef er eenig spoor van over .
Had het zich in de diepten van den stroom verborgen om alleen te
sterven ? Was het verre weggevlucht ? Na een paar uren zoekers
moesten wij het eindelijk opgeven, om onzen weg naar Bakel voort
te zetten .
Het fort verschijnt aldra aan eene kromming der rivier, hoog en
wit op zijnen rotsachtiger heuvel ; en, in de allerhande omwegen, die
wij met ons bootje maken moeten, om het vastraken op de ontbloote zandplaten en rotsen te vermijden, scheren wij soms, van zeer
dichtbij, den rechteroever, waar thans, in den tijd der Arabische
gommen, talrijke karavanen Mooren gevestigd zijn . Zij roepen en
schreeuwen achter ons, als naar gewoonte, en schijnen tevens verrukt, ons op zulken kleinen afstand te zien voorbijzweven . De mannen jagen hunne kudden in de weide, de vrouwen malen sorgho of
maïs en al het jong gespuis, moedernaakt, loopt, als eene bende kleine duivels, met vooruitstekenden buik, de ellebogen tegen 't lijf en
dichtgekroezelde, achteroverhellende koppen, om het vlugst naar
ons schuitje toe .
Om halftwaalf stappen wij eindelijk aan wal, en een uur later zit
ik, op het terras van het fort, met kom mandant Nény en zijne officieren aan eene heerlijk voorziene tafel .
Wat een lekkere maaltijd voor iemand, die weer opnieuw, sinds
ruim eene week, niets dan visch en scheepsbeschuit gegeten heeft !
En welk een aangename kring voor eenen verlatene, die zich gewoonlijk met het gezelschap van vrienden als Boeboe en Mamadoe
en andere zwarte prinsen moet tevredenstellen l . . . Daags te voren
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heeft de koerier te voet, het nieuws uit Frankrijk - allerlei brieven,
boeken en dagbladen - gebracht en, onder 't middagmaal bespreekt
men als nieuwtjes de artikelen en gebeurtenissen van drie maanden
vroeger . Het is een wonderbare held, die koerier . Alle vier maanden
gaat hij van St .-Louis-du-Sénégal naar Bamakoe, aan den Niger, en
bezoekt onderweg al de forten langs den Senegal . Men kan zich niet
voorstellen met wat al moeielijkheden, vermoeienissen en gevaren
die waardige ambtenaar te kampen heeft . Met zware pakken beladen gaat hij den ganschen dag door en 's nachts, bij het gehuil der
leeuwen en hyena's, die eene prooi ruiken, zoekt hij zijne rustplaats
in de „brousse" . Honger en dorst lijden, zijn gewone zaken in zijn
leven. Somtijds, in de vijandelijke dorpen van den Foeta, wordt hij
aangerand en moet hij vluchten ; soms komt hij in een overstroomd
gewest; soms in eene brandende weide ; wat hem allemaal niet belet
gewoonlijk, in min dan honderd dagen, den verschrikkelijken
afstand van meer dan drie duizend kilometers af te leggen .
Het onthaal van den kommandant is overheerlijk. Wij eten en
drinken als uitgehongerden en rondom ons woelen, als ware het tot
ons vermaak, enkele exemplaren van 's opperbevelhebbers dierentuin . Een groote aap staat daar, die, allerlei gekke muilen trekkend,
ons op ontelbare wijzen beetjes brood en vleesch poogt te ontvreemden; een kleine krijscher, nevens hem, staakt schier het kermen niet .
Twee papegaaien vliegen rond op onze schouders ; een kameleon
ligt, onbeweegbaar als een houten dier, de voorbijzwevende vliegjes
te bewaken ; Bakel, de groote, gele hond kijkt, roerloos, in onze
oogent en tusschen onze beenen woelen ook de vier jonge leeuwkens, die, reeds wild en sterk, weldra zullen moeten opgesloten worden en thans van hunne laatste uren vrijheid gebruik maken om
wel eens wat te hard hunne groevende klauwen in onze linnen broeken te slaan en zelfs - hetgeen door duchtige schoppen wordt beloond - de kracht hunner scherpe tanden op onze kuiten te
beproeven .
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IX

Op krokodillenjacht . - Fanatieke vermetelheid
van Baïdy . - De maaltijd in den nacht . Eenige philosophische overwegingen betrekkelijk het negerras.

Sedert ettelijke dagen heb ik wederom moeielijkheden met mijn
werkvolk . Een steeds aangroeiend aantal kaaimans beginnen zich in
de nabijheid van ons schip te vertoonen, en mijne mannen willen
er volstrekt eens jacht op maken, om zich daarna op een reusachtig
feestmaal met krokodillenvleesch te vergasten .
Eerst weiger ik hardnekkig . De tijd kort, het werk moet snel voltooid, doch het aandringen, het smeeken en ook de misnoegdheid
worden aldra zóo groot, dat ik, uit vrees voor opstand, eindelijk
toestem . Op zekeren namiddag, om vier uren laat ik het werk staken en, met een tiental mannen, neem ik plaats in het schuitje.
Aanvankelijk zien wij niets . 't Is met de kaaimans zooals met veel
andere dingen, die men denkt maar te moeten nemen, om ze wezenlijk in zijn bezit te hebben : 't is genoeg, dat wij thans op jacht naar
hen zijn, om er geen enkelen meer aan te treffen . Zulks duurt echter
niet lang. Na ongeveer een uur varens, gedurende hetwelk wij gestadig en, van zoo dichtbij mogelijk, den rechteroever der rivier scheren, maakt Saloem, een der mannen, mij een teeken met de hand,
waarop ik onmiddellijk de boot doe stilhouden . Saloem, over bakboord gebogen, wijst met den vinger naar den zachthellenden, met
hoog gras begroeiden oever .
In het eerst zie ik volstrekt niets . Ik bemerk gras, niets anders dan
hoog gras, maar eensklaps gaat mij eene rilling door de leden . Dáár,
op een tiental stappen afstands, teekent zich, half in de halmen verborgen, eene monsterachtige gedaante af : een groene, langwerpige
kop, met reusachtigen muil en scherpe tanden ; twee korte, grauwe,
elkander schorende ponten; een lang, schubachtig lijf, dat, evenals
de kop, spits eindigt en, in het hooge gras, welks kleur het bijna
heeft, verdwijnt ; dit is het weerzinwekkend gedrocht, dat mijne
oogen treft.
Langzaam neem ik mijnen „chassepot" en strek dien naar den
kaaiman uit . Het monster, onbeweeglijk, ziet mij grijnzend aan . Ik
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mik met trage zekerheid, ik schiet, en, toen de rook verdwenen is,
zie ik den krokodil, nog even onbeweeglijk, steeds op den hellenden
stroomoever liggen . Verbaasd en overtuigd, dat mijn kogel zijn doel
gemist heeft, neem ik een tweede kardoes en wil een tweede schot
afvuren, maar ik heb den tijd zelfs niet : juichend zijn Hamet en Ba'idy reeds in den stroom gesprongen en loopen, door het water plassend, recht naar den kaaiman . Zij grijpen hem vast, werpen hem
achterover en sleuren hem op 't strand. Hij was dood, op den slag
dood : zijn hoofdschedel was door mijnen kogel verbrijzeld . Op
staanden voet werd het dier, volgens de wet van Mohammed, den
kop afgekapt en met huid en ingewanden aan stukken gesneden en
op den bodem van het schuitje gelegd .
Wij varen voort . Groot is de opgeruimdheid mijner mannen. Zij
praten en juichen ondereen en droomen van niets minder dan al de
kaaimans van den Senegal te dooden en te verslinden . Er zijn er
nochtans bij de vleet ! In min dan een uur tijds schiet ik er nog vier
en, naarmate de zon daalt, verschijnen ze zoo talrijk langs de oevers,
dat ik weldra de jacht moet staken, om mijn schuitje niet tot zinkeus
toe te laden. De krokodillen namelijk verschillen hierin van de
meeste andere dieren, dat zij bij voorkeur hun voedsel bij het vallen
van den avond zoeken . Opmerkenswaardig is het hoe zij hierin te
werk gaan . Gansch uit den stroom gekropen en, loodrecht tot dezen, langs de glooiing van den oever in het gras verborgen, liggen
zij, met den muil, die schier het water bereikt, naar omlaag, hunne
prooi te beloeren . Volkomen is hunne onbeweeglijkheid ; maar noodra zij in het water een visch zien voorbijzweven, duikelen zij pijlsnel, happen hem tusschen hunne vreeselijke tanden en komen er
weer mede boven, om hem op te vreten . Niet zelden vallen zij aldus
van wellust en verzadiging op den oever in slaap, waar het dan zeer
gemakkelijk is hen te dooden .
Het trof juist, dat wij, op een gegeven stond, van eene dergelijke
vischvangst ooggetuigen werden ; en de herinnering aan het schouwspel dat daarop volgde, doet mij nog huiveren, telkenmale als ik er
aan denk . Een groote kaaiman had, op korten afstand van ons
schuitje, in den stroom geduikeld en haalde, na eenige oogenblikken
een kolossaler visch boven . Hij hield dezen, die naar mijn oordeel,
wel vijf en twintig pond kon wegen, bij den staart tusschen zijne
scherpe tanden en wierp hem van tijd tot tijd, met een krachtigen
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zwaai van zijnen muil, achterover op den oever, vanwaar de visch,
steeds spartelend, gestadig weer in 't water rolde .
Met eene mengeling van belangstelling en walging zag ik zulks
aan, en ik was op het punt om het monster door een geweerschot
te vellen, toen een onverwachte verschijning op den oever mij tot
onbeweeglijkheid kwam doemen . Het duurde eenige oogenblikken
vooraleer ik mij van de werkelijkheid rekenschap kon geven en,
toen ik eindelijk begreep wat er gebeurde, durfde ik schier niet meer
ademen van vrees .
op den boord der rivier en juist boven het lijf des krokodils is
eensklaps tusschen de ternauwernood verroerde pijltjes van het hooge gras, de zwarte, gekroezelde kop van Baïdy verschenen . Hij moet,
ongemerkt, van 't schuitje weg zijn geslopen ; hij is, als een serpent,
dat door de weide kruipt, achter den rug van den kaaiman gekomen,
en thans, stout tot vermetelheid toe, poogt hij, telkenmale als het
monster zijne prooi naar boven werpt, deze met de handen vast te
grijpen, om ze den kaaiman te ontrukken .
„Baïdy !" roep ik eensklaps dreigend en niet meer bij machte mij
in te houden.
Smeekend richt hij zich half op uit het gras ; wijst met eenen glans
van fanatieke dweepzucht op 't gelaat, naar een der ontelbare, om
zijnen hals hangende fetischen en schier terzelfdertijd, het oogenblik
te baat nemend, waarop de krokodil nog eens zijn reusachtigen
visch in de lucht zwaait, springt hij plotseling op, trekt er aan uit
al zijne macht, slibbert, valt en rolt overhoop, met krokodil en visch
in den stroom . Een kreet van angst ontsnapt aan alle monden en allen houden Baïdy voor verloren, toen deze, na een oogenblik, tot
onze stomme verbazing, glimlachend uit het water kruipt, met zijnen visch in de hand .
Zegepralend en uitdagend schier, komt hij aan boord en werpt
den visch op den bodem van 't schuitje, en eensklaps valt hij op de
knieën en kust en herkust wel vijftig malen den fetisch, het grof gebeiteld houten wangedrocht, dat hem, naar zijne meering, van een
wissen dood heeft gered . Dit schouwspel ontzenuwt mij . In tegenwoordigheid van een zóó bekrompen fanatisme zou ik van wanhoop kunnen veeenen en bezit zelfs den moed niet meer om Baïdy
te berispen . Inwendig razend geef ik, op gebiedender toon, het sein
van den terugtocht en, in de gouden avondschemering, wendt zich
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het bootje om . Met vlugheid keeren wij naar de „Médine" terug .
Het water is kalm als een spiegel, zonder de minste strooming, en
de vier roeiers hebben eenen zang aangeheven : „La samba la dia"
heet het, een onbeduidende en eentonige rhythmus, die enkel dient
om de riemslagen te cadanceeren . Het is volkomen nacht toen wij
bij 't schip terug zijn, en onmiddellijk worden, op den oever, de vuren voor het feestmaal aangestoken .
Ik hoef het zeker niet te zeggen, dat ons uitstapje geen geheim gebleven is, en dat al onze gewone vrienden en bezoekers, 'de koningen
en prinsen, de vrouwen en de kinders en schier al de bewoners van
Tuabo en Manahéle, op den oever der rivier, naar onze aankomst
staan te wachten . Ook is het geen klein gejuich, dat in den nacht
opstijgt, wanneer zij onzen buit ontwaren .
In korten tijd staan drie groote, half met water gevulde ijzeren
ketels, boven drie houtvuren te koken en zonder uitstel begint
men, in hooge en smalle, uit boomstronken vervaardigde mortiers,
de sorgho te malen. Drie mannen verrichten dit werk . Rond hun
mortier geschaard, heffen zij, in maat, een zwaren houten stamper
omhoog en laten hem, op het op den bodem liggend graan, dat zij
aldus verpletten, nedervallen . Zij bezitten daarin eene merkwaardige
behendigheid . De zware stamper gaat, met eene verbazende vlugheid op en neer en schijnt, licht als een pluimpje, door hunne handen te vliegen . Van lieverlede wakkeren zij zich zelven tot snelheid
aan; zij slaan de maat met hunne voeten ; een regelmatig en gehort
heu ! heu ! .. . heu ! . . . heu ! . . . stijgt uit hunne kelen ; zij klappen met
de handen terwijl de stamper in de lucht is, en 't werk gaat weldra
over tot een spel, waarin zij allen, bij het gejuich der saamgeschaarde
menigte, om het best en vlugst wedijveren .
Hamer heeft ondertusschen het gekapte krokodillenvleesch in de
ziedende ketels gestort en thans wordt het sorghomeel en een paar
handvollen grauw zout bijgeworpen . Mijn kok straalt van vreugde.
Zijn vet en zwart gelaat blinkt van wellustige voldoening en, terwijl
zijn walglijk mengsel, dat onophoudelijk met dikke stokken wordt
omgeroerd, verdikt en dampt, knipoogt hij tegen Fathma en Terena, als om haar bij voorbaat te zeggen, dat zij iets lekkers mogen verwachten . Na ruim een half uur is alles gereed, en zoodra de drie
groote ketels van 't vuur zijn genomen mag het feestmaal een aanvang nemen .
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Half verborgen in mijne hangmat, die tusschen twee schrale vijgeboompjes hangt en waar ik eenzaam mijn avondmaal - wat koud
schapevleesch - nuttig, staar ik rondom mij het schouwspel aan .
In groepjes van vier of vijf zitten de eters, neergehurkt en geschaard rondom eene groote kalebas, die hun deel van den maaltijd
bevat. In de linkerhand houden zij een stuk gezoden kaaimansvleesch ; in de rechter nemen zij grepen sorghodeeg, die zij met de
vingers in balletjes kneden . En zij eten l.. . Nu eens met vleesch, als
leer zoo taai, dan met balletjes deeg, welke in hunne keel verkroppen, proppen zij hun mond vol . Of het hun smaakt hoeft niet gevraagd . Zij spreken niet, hunne oogen blinken, hunne kakebeenen
glanzen, hunne wangen zwellen op, als bliezen zij uit al hunne
macht in een vuur. En terwijl ik daar, gansch eenzaam, dit zonderling tafereel zit aan te staren, denk ik aan al dat gesmaakte geluk,
dat zoo licht te bekomen is, en verdiep ik mij van lieverlede in ernstige bespiegelingen over 't zwarte ras .
Zijn de negers inderdaad ondergeschikte schepsels of ontbreekt
het hun alleen aan opvoeding en beschaving? In alle deelen van Afrika heb ik er gezien, en als ik den Kaffer, den Kroeman of den neger
van Mozambique en Dahomey vergelijk, overal tref ik dezelfde oorspronkelijke feilen en dezelfde gaven aan : overal vind ik eene onuitroeibare luiheid, eenen haat voor alle regelmatig en aanhoudend
werk, een volkomen gebrek aan initiatief, gepaard aan veel gevoel,
aan veel verbeelding en vernuft . Te Bakel richtte men vóór jaren
eene school op en in het eerst kwamen de kinderen er heen, denkend, dat het schoollokaal bezoeken voldoende was om geleerd te
worden; maar noodra het werkelijk op leeren en studeeren aankwam, namen zij allen de vlucht in de „brousse" .
Aanschouwt den neger in den vreemde ; volgt hem daar waar het
ras, gedeporteerd, aan zich zelf overgelaten is . Wat vooruitgang hebben de zwarten in Bourbon, in Mauritius, in Madagascar gemaakt?
Wat hebben zij gedaan met San Domingo, die parel der Antillen, onder de Fransche heerschappij? Alles valt er in puin . De stad Cap Haltien, in 1842 door een aardbeving vernield, is nog bij lange niet weer
opgebouwd ; na meer dan veertig jaren vindt men nog heele hoopen
steengruis in de straten, waarop reeds zware booroen zijn gewassen,
die vrij en stout hunne reusachtige takken tusschen de huizen uitsteken.
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Stellig wil ik hier geen vooroordeel bekrachtigen, noch iets ten nadeele van den armen neger zeggen ; maar al wie, zooals ik, gedurende
een reeks van jaren met hem heeft geleefd, zal moeten toegeven dat
het hem in zijn oorspronkelijker staat behaagt ; dat hij geen streven,
geene zucht naar vooruitgang noch volmaaktheid voelt ; dat hij gelukkig is, als hij van eten en drank verzadigd, in luie rust al de uren
van den dag mag slijten .

X
Einde van het reddingswerk . - Opstand onder
mijn volk. - De „Médine" is vlot . - Afscheid
van de koningen en prinsen . - Afscheid van
koormandant Nény . - Terugkeer naar St .-Louis .

Het werk loopt op zijn einde . Van 's morgens tot 's avonds hoort
men timmeren en kloppen ; de rots, waarop het vaartuig schipbreuk
leed, is van haar top beroofd, en eindelijk, den vijftienden Mei zijn
aan de buitenzijde van het vaartuig al de averijen hersteld .
Het wordt tijd . Sedert eene week ondergaat de stroom slechts weinig verandering . De daling van het water bedraagt slechts deren centimeter daags meer en deze is heel en al aan de verdamping toe te
schrijven. Den tienden Mei bereikt de rivier haar laagsten stand, en
twee dagen daarna, den twaalfden, ontstaat er eene plotselinge rijzing van dertig centimeter, wat ons dwingt, met haast het werk, in
het water zelf, te voltooien .
Eene waterstandsladder wordt in den stroom geplaatst . Het er op
geverfd woord „zero" getuigt van 't laagste peil der daling en wij
moeten, op die ladder, eene aangeduide waterklimming van twee
meter vijftig centimeter afwachten, vooraleer er aan te mogen denken, om het schip weer vlot te maken .
Reeds raakt de „Médine" de rots niet meer aan . Zij rust, bij middel van vier zware, geankerde touwen, in de reeds verbreede en f orscher stroomende rivier, op haar bed van zand en boomstronken,
dat gestadig, ingevolge de rijzing des waters, wordt verhoogd . In de
eerste dagen van Juni is ook dit laatste werk gestaakt en, met een
gevoel van innige voldoening ja schier van verlossing, zie ik mijn
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doel weldra bereikt, want mijn moed en mijne wilskracht zijn uitgeput in dien maandenlangen strijd tegen schepsels en elementen .
Met mijne arbeiders b .v. ben ik radeloos. Sedert het schorsen van
het werk en in de gestadige afwachting van het vlot raken der „Médine", die de bestendige en thans nagenoeg doellooze tegenwoordigheid van al de manschappen aan boord vereischt, houden zij niet
meer op ondereen te kijven en te vechten . John, Samba-Makoe en
Baïdy vooral zijn de ergste opstokers . In alle zaken willen zij de anderen de wet stellen; deze weigeren hunne bevelen uit te voeren en
onophoudelijk, voor de onbeduidendste oorzaken, moet ik er als
scheidsrechter met mijnen revolver heftig tusschenkomen .
Op zekeren morgen werd ik aldus eensklaps door een oorverdoovend gejoel, door een gedruisch van kijvende, brieschende stemmen
wakker geschrikt . Ik spring, half gekleed, met den revolver in de
hand, in 't tusschendek, vanwaar de stemmen komen, en val er in
't midden van een algemeens vechtpartij, een echten opstand . Ik
word met het geschil bekend gemaakt . 't Is Baïdy, de woeste, fanatieke Baïdy, . .. die . . . bij het ontwaken .. . bemerkt heeft... - hij vertelt mij dat hijgend, als uitzinnig en met vlammende oogen - die
bemerkt heeft, dat, gedurende zijnen slaap, een zijner „grigris", namelijk zijn „grigri-chassepot", verdwenen is . Hij heeft het gemunt
op Ensoemane-Ali, een slaaf van Tuabo, die hem het voorwerp
moet ontstolen hebben, schreeuwt hij . En hij is woedend, razend;
hij springt gestadig, met een mes in de hand, naar Ensoemane-Ali,
om dezen te vermoorden . Ik dwing hem het mes af te leggen, ik
druk hem mijnen revolver op de borst, en als allen, schielijk gestild,
tot bezadigdheid zijn gekomen, wordt de akelige Estisch, het voorwerp van den twist, van den grond opgeraapt, ter plaatse waar Baïdy
gelegen heeft en waar hij hem, gedurende zijnen slaap, moet verloren hebben .
Doch weldra maken vermaningen en zelfs bedreigingen geenen indruk meer . Ik zie, dat ik zal moeten beginnen met strenger te zijn
en inderdaad, het duurt niet lang . Twee dagen na de gebeurtenis
tusschen Ensoemane en Baïdy, hoor ik, met het vallen van den
avond, een luid geschrei aan den linkeroever der rivier opgaan .
Samba-Nae, smoordronken, staat daar, omringd door Suleyman,
Boeboe en Mamadoe, die misnoegd naar mij opzien, luidkeels, als
een kind, te schreien . Ontsteld, vraag ik, van op het schip, wat er
83

gebeurd is, en ik verneem dat John, de timmerman, na in den
namiddag Samba-Nae te hebben dronken gemaakt, dezen koninklijken prins eerst twintig franken ontstolen en hem daarna duchtig
afgeranseld heeft. Verontwaardigd en driftig zend ik, met het schuitje, om de zwarte, op den oever staande koningen en prinsen en doe
terzelfdertijd John uit het tusschendek komen . In de tegenwoordigheid van den steeds kermenden Samba-Nae, die wezenlijk uit zijne
tanden bloedt, en der drie andere prinsen, komt John, ook dronken,
uit het tusschendek gekropen en poogt hij, op mijne ondervraging,
lange en verwarde uitleggingen te geven . Ik laat er hem den tijd
niet toe .
,ja of neen, John, hebt gij Samba-Nae twintig franken ontstolen
en hem daarna geslagen ?"
„Ca, capitaine, je vous dirai ..."
„John, hebt ge, ja of neen, gestolen en geslagen?"
„Capitaine, ca je vous dirai ..."
„Hamer, houd hem aan!"
En John, op mijn bevel, door mijnen kok gevat, wordt, met koorden aan de handen vastgebonden, in 't schuitje neergelaten en, op
staanden voet, onder begeleiding van drie mannen, naar Bakel
gestuurd, alwaar hij een week zal gevangen blijven zitten .
Dit middel heeft een nog beter uitwerksel, dan ik zou verwacht
hebben . Na zijne week gevangenzitting komt John gansch bedaard
tot mij terug en weldra neem ik, met al de opstandelingen dezelfde
proef op eene nog breedere schaal. Samba-Makoe, op zekeren nacht
van boord gezwommen, om den grooten „tam-tam" van Tuabo te
gaan bijwonen, werd den volgenden dag 's morgens al vroeg bij den
kraag genomen en voor veertien dagen naar Bakel gestuurd . Ik leer
zelfs met loosheid te werk gaan . Fodia, een der arbeiders, die sinds
eenige dagen veinst ziek te zijn, maar die werkelijk, in het geheim,
de anderen tot opstand aanzet, komt mij de vergunning vragen uit
hoofde zijner verzwakte gezondheid, een paar dagen in Tuabo, waar
hij familie wonen heeft, te mogen doorbrengen . Ik zie hem zeer ernstig aan, neem hem bij den pols, vind zijnen toestand erg, zeer erg
en maak hem in één woord, zoo bang, dat hij, zijne eigene leugens
geloovend, mij smeekt hem door eenen „grigri-médecine" te genezen. Hij vraagt mij juist wat ik hem wensch te geven . Ik zeg hem,
dat hij zijnen „grigri-médecine" in Bakel moet gaan halen, en tot
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dit einde overhandig ik hem eenen brief voor dokter Crozes, waarin
te lezen staat, dat de drager, plichtig aan aanhitsing tot opstand zich
voor drie weken gevangenzitting in het fort komt aanbieden .
Sedert mijne mannen dag en nacht op het schip moeten blijven,
laat ik er geene vrouwen meer toe . Het spreekt dan ook vanzelf, dat
deze, in dichtgeschaarde menigte en door een aantal kinderen en gapers vergezeld, het strand bedekken en onophoudelijk naar mijne
arbeiders staan te wenken. Ik doe zulks door Boeboe verbieden,
doch, daar een tiental, dit eerbot trotseerend, met hardnekkigheid
blijven komen, ga ik nogmaals met sluwheid te werk . Ik verberg mij
op zekeren morgen met drie mannen in het hooge gras en noodra
de vrouwen, zonder wantrouwen als naar gewoonte aan den oever
des strooms verschijnen, springen wij er schielijk op los, en houden
er een drietal, waaronder zelfs de schoone Fathma, aan, die dan ook
te Bakei, in het gevang, hare vrienden en minnaars gaan gezelschap
houden .
Op deze manier bekom ik eenige rust, en kan ik mij geheel en
al aan de gewichtige quaestie van het vlot maken wijden. Dit begint te naken . Sedert een tiental dagen is de Senegal ongemeen gerezen en, van lieverlede door het blonde, thans wild en woest
stroomende water opgeheven, geraakt de „Médine" steeds op hare
sterke, allengs geloste touwen geschoord, in hare natuurlijke waterlijn terug . Eén voor één heb ik de bijgevoegde ponten van
stoelen, bed en tafels kunnen korter maken ; dag en nacht sta ik naast
mijne werklieden aan den kaapstander of bij de waterstandsladder
en eindelijk, op een morgen, den vijf en twintigsten Juni, voel ik,
bij het ontwaken, in het schip die soort van trilling, welke de zeelieden genoeg kennen en die als het ware de herleving is van een
gestrand vaartuig .
In een oogwenk ben ik aangekleed en sta ik op het dek . Ik heb
mij niet bedrogen . De waterstandsladder duidt eene schielijke, gedurende den nacht ontstane klimming van vijf en veertig centiroer aan,
de touwen zijn tot barstens toe gespannen ; de „Médine" verroert en
leeft ; zij is gered!
Het is voor mij en ook voor mijne mannen eene vreugd zonder
weérga . Na maandenlang streven zie ik ten slotte de belooning van
mijn werk en mijne volharding ; na eene maandenlange ballingschap
krijg ik eindelijk de vrijheid terug .
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Spoedig zend ik eenen koerier naar Bakel, om kommandant Nény
van deze gelukkige tijding te verwittigen en onze zegepraal, door de
schier zinnelooze vreugdekreten van mijn volk alom verkondigd,
brengt de gansche bevolking der dorpen Tuabo en Manahele op den
oever ineen .
De touwen zijn ietwat gelost, het schip wiegt vrijer op den stroom
en, in de ketelkamer, hebben Sambo-Makoe en Baïdy, door een tiental „laptors" geholpen, de vuren aangestoken . Weldra spuwt de
schouw, bij het oorverdoovend gejuich der inboorlingen op den oever, dichte, zwarte rookwolken ten hemel ; ik verschijn in mijn uniform van zeeofficier op het dek en, door 't gedonder onzer
afgevuurde „chassepots" begroet, stijgt de aangebedene, nationale
vlag, wapperend langs een touwtje, tot op den top van den mast .
De gansche dag verloopt in toebereidselen . Om vier uren ontvang ik het antwoord van kommandant Nény, die mij den volgenden dag vóór ons vertrek, in persoon zal komen gelukwenschen; en,
gedurende heel den nacht, verlaat het volk van Tuabo en Manahele
de oevers der rivier niet . Boeboe, Mamadoe, Samba-Nae, Suleyman,
al de zwarte koningen en prinsen zitten daar, met honderden inboorlingen, rondom groote vuren neergehurkt . Zij eten, drinken,
ronken, zingen en redekavelen zonder einde, met overdrevene
woorden en gebaren, over de aanzienlijke gebeurtenis van den
dag : het vlot maken der „Médine" . Omtrent den morgen wordt het
gejoel een weinig minder en schijnt het getal wilden aan het strand
af te nemen; maar eensklaps, kort na het opgaan der zon, verschijnt
er een indrukwekkende stoet in de richting van Tuabo : een paar
honderd mannen te paard, in krijgskostuum, met lansen, sabels en
oude geweren gewapend . Het is Boeboe en zijn leger, die mij, met
groote plechtigheid, hunne afscheidsgroeten komen brengen .
Juichend en joelend verschijnen zij aan den boord des strooms .
Boeboe en zijne adellijke prinsen zijn in sneeuwwitte kleederen gedost; het leger, bont en rijk getooid, gelijkt op eene bende papegaaien. Ik zend het roeischuitje aan een kant en de vier prinsen,
vergezeld van vier slaven, die eene gansche geslachte en schoongemaakte koe dragen, komen aan boord .
Boeboe, in hoogdravende woorden, biedt mij tevens zijn geschenk
de koe - en zijne afscheidsgroeten aan . Hij acht het een geluk
voor hem en voor zijn volk met mij kennis gemaakt te hebben,
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en hij verzekert mij en mijne landgenooten van zijne eeuwigdurende
vriendschap .
Ik antwoord hem nagenoeg in denzelfden zin en bied hem insgelijks, evenals aan de prinsen, mijne geschenken aan . Ik geef hem namelijk eene fraaie tweeloopspistool met dertig kardoezen en drie
pond broodsuiker ; aan Suleyman, aan Samba-Nae en aan Mamadoe,
koning van Manahele en vassal van Boeboe, overhandig ik elk eene
ouderwetsche pistool, een half pond poer en een pond suiker, en na
opnieuw herhaalde verzekeringen van wederzijdsche trouw en verkleefdheid, scheiden wij als de beste vrienden der wereld .
Daar komt het schuitje van den kommandant Nény . Mijn volk,
op mijn bevel, lost een salvo te zijner eer, en toen hij, met de twee
luitenants en de zwarte soldaten, die hem vergezellen aan boord
gestegen is, omhelzen wij elkander en drinken wij den afscheidswijn . ..
Alles is klaar. De touwen zijn voorgoed gelost, de kommandant
is opnieuw in zijn schuitje gestegen, het laatste anker wordt gelicht .
„Adieu! . . ."
Ontroerd, wisselen wij dit woord . Het schip is reeds aan den gang;
het water bruist en spat onder de wielen en, fiks en stijf op mijn
brugje, maar het oog door onweerhoudbare tranen verduisterd, geef
ik mijne bevelen .
,,Adieu! . . ."
Eene laatste maal keer ik mij om en groet ik met de hand . Ik zie,
als in eene schemering, insgelijks menigvuldige groetende handen op
den stroom en langs den oever; ik hoor een geestdriftig gejuich,
waarin zich paardengetrappel en geweerschoten vermengen en weer
naar voren kijkende, aanschouw ik, met een gevoel van trots, mijn
schip, die ongelukkige „Médine", welke ik deed herleven en die
thans, op weg naar St .-Louis, met hare hoog aan den mast wapperende vlag, in eene bocht van den stroom, tusschen de heuvelachtige
oevers van den Senegal verdwijnt .
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FAMILIEDRAMA
door
Cyriel Buysse

Inleiding
In 1905 werd te Haarlem, door de Erven F . Bohn, het toneelstuk
Se non è vero 1 uitgegeven . Het stuk werd geschreven door de Nederlandse auteur Jhr . A.W .G . van Riemsdijk en door Cyriel Buysse .
De samenwerking van deze twee auteurs lokte, gezien het eindresultaat, heel wat reacties uit . Velen weigerden te geloven dat Buysse,
die enkele jaren'voordien nog o .a . Het gezin Van Paemel schreef, zijn
medewerking verleend had aan een dergelijk oversentimenteel toneelstuk . Toch is Buysses inbreng in Se non è vero veel groter dan
algemeen aangenomen werd . In haar inleiding tot het zesde deel van
het Verzameld Werk wijst A .M . Musschoot er namelijk op, dat er
zich in het A .M .V .C . een geheel voltooid handschrift bevindt,
getiteld Familiedrama . Tooneelspel in drie bedrijven . In dit stuk, dat
nooit opgevoerd of uitgegeven werd, kunnen we Buysses hand heel
duidelijk herkennen . Doordat het gegeven en voor een groot deel
ook de uitwerking van Familiedrama belangrijke gelijkenissen vertonen met Se non è vero, kunnen we met quasi zekerheid zeggen dat
Buysses stuk aan de basis van dit larmoyante drama lag . Op die
manier kan er dan ook sprake zijn van een samenwerking tussen de
beide schrijvers : Cyriel Buysse zorgde voor een uitgewerkt gegeven,
dat Van Riemsdijk dan op zijn manier veranderd en gedramatiseerd
heeft .
In Buysses Familiedrama maken we kennis met het gezin van de
vermaarde kunstschilder Henri Reyer . Deze haalt zijn talentvolle
onwettige zoon Jacques bij hem thuis, zonder daarbij rekening te
houden met eventuele gevolgen . Hij wordt dan ook na een tijdje

(1) Se non è
p. 1065-1154.

vero

werd opgenomen in het zesde deel van het Verzameld Werk,
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voor de onmogelijke situatie gesteld dat zijn dochter Iréne hopeloos
verliefd wordt op de knappe jongen . Het verzoek van Jacques om
met de mooie Iréne te trouwen, wordt op krachtige wijze afgewezen . Op het einde van het stuk sterft Iréne, ten prooi aan hopeloze
liefdessmart .
De inhoud van Se non è vero is een bewerking van Buysses Familiedrama . Van Riemsdijk dramatiseert het gegeven echter nog wat
meer doordat hij ook de innerlijke gekweldheid van de kunstenaar
zelf uitgebreid in het licht stelt . Het stuk eindigt dan met de dood
van de dochter en de krankzinnigheid van de vader .
Van Riemsdijk aarzelde zelfs niet om bepaalde passages uit Familiedrama bijna letterlijk over te nemen . Ter illustratie volgt hier de
weigering van Reyer (in Se non è vero Castro genaamd) om zijn
dochter met Jacques te laten trouwen
[. . .] iedere vader heeft het recht de hand zijner dochter te weigeren, zonder eenige verdere uitlegging van zijn besluit . [. . .]
Je zegt dat ik goed voor je ben geweest . Ik hoop het . Het was
ten minste mijn bedoeling . [ . ..] Ik heb steeds heel héél veel van
je gehouden .. . [ . . .] (Reyer in Familiedrama)
Iedere vader heeft 't recht de hand van z'n dochter te weigeren
zonder eenige uitlegging van z'n besluit [. ..] Je zegt, dat ik . . .
goed voor .. . je . . . ben geweest . . . ik hoopt . . . ik .. . ik . . . heb
altijd veel ... heel .. . veel . . . van ... je gehouden Jacques .. . [ ...]
(Castro in Se non è vero)
Hoewel het originele handschrift van Buysse niet gedateerd is,
kunnen we Familiedrama toch vrij goed in zijn oeuvre situeren . We
beschikken namelijk i .v .m . het stuk over enkele belangrijke data .
Ten eerste bevinden er zich in het A .M.V .C . twee notitieboekjes
van Buysse met ideeën voor Familiedrama, resp . uit 1902 en 1904 .
In het boekje uit 1902 staat een ruw schema van een drama in drie
bedrijven, oorspronkelijk nog Boetedoening getiteld . Deze titel werd
geschrapt en vervangen door Familiedrama . In het notitieboekje uit
1904 vinden we de volgende tekst (geschreven in potlood) :
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Eind Familiedrama
De vogels kweelen
de harpen spelen .
Een derde bekende datum is de publikatie van Se non è vero in
1905 . Aangezien een idee voor het einde van Familiedrama neergeschreven werd op een van de eerste bladzijden van een notitieboekje
uit 1904 en aangezien we mogen aannemen dat Van Riemsdijk zich
voor zijn stuk inspireerde op het werk van Buysse, kunnen we met
vrij grote zekerheid stellen, dat Buysse zijn toneelstuk eind 1903, begin 1904 geschreven heeft .
De tekst van Familiedrama, die hierna volgt, gaat terug op het originele handschrift van Cyriel Buysse, dat bewaard wordt in het
A .M.V.C . te Antwerpen (B 995 H 36513 16). De tekst werd in zes
cahiers opgetekend, genummerd van I tot VI. De eerste vier cahiers
komen van L .J .C. BOUCHER . - Boek- en Papierhandel . - Telefoonnummer 2306 . - Papestraat 11 . - Den Haag . De laatste twee
cahiers zijn schoolschriften met vermelding
Anne scolaire 189 . - 189.
Classe :
Division
CAHIER
de
Appartenant
a
HEURES DES COURS
en met achteraan een table de multiplication .
De titel Familiedrama en het volgnummer van het cahier zijn op
de kaft van elk schrift aangebracht . Alle pagina's in het handschrift
werden door Buysse zelf genummerd : in cahier I t .e.m . IV gebruikte
hij daarvoor een purperen potlood, in cahier V en VI een zwart potlood . De nummering loopt door over de verschillende cahiers . De
verdeling van de tekst is als volgt : cahier I (1 t .e .m.16), cahier II (17
t.e .m. 34), cahier III (35 t .e .m. 52), cahier IV (53 t .e .m. 70), cahier
V (71 t .e .m.128), cahier VI (129 t .e .m. 164) . Cahier I t .e .m. IV zijn
dunne gelijnde schriften, cahier V en VI zijn dikke schriften zonder lijntjes. Cahier VI werd maar voor de helft volgeschreven .
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Cyriel Buysse schreef zijn tekst enkel op de rechterbladzijden . De
linkerbladzijden hield hij vrij voor verbeteringen en voor eventuele
inlassingen in de oorspronkelijke tekst . De tekst 2 werd voor de
hier volgende publikatie volledig gecollationeerd met het handschrift en is diplomatisch afgedrukt . De nummering van de bladzijden wordt tussen rechte haken [] overgenomen . De correcties,
aanvullingen, doorhalingen, enz . zijn weergegeven in de voetnoten .
De tekst werd geschreven met zwarte inkt . De verbeteringen gebeurden overwegend eerst in potlood (niet in Buysses handschrift !),
werden later uitgegomd en door Buysse met een lichtere zwarte
inktsoort herschreven . Sommige verbeteringen gebeurden direct
tijdens het schrijven : er zijn geen sporen van potlood en de inkt is
dezelfde als in het hele handschrift . Op pagina 65, 82 en 91 staan 4
duidelijke tekstmarkeringen in blauw potlood. De gemarkeerde passages worden in de tekst aangeduid met een dubbele schuine streep
/ /. Wat de precieze bedoeling van deze aanduidingen was, heb ik
niet kunnen achterhalen . Ook is er in Buysses handschrift één verbetering in blauw potlood te vinden : op bladzijde 84 schrapte Buysse de letter 'h' in het woord 'herkend'. Vóór de eigenlijke weergave
van het handschrift volgt eerst nog een beperkte commentaar over
de titelpagina van Familiedrama en over Buysses eerste schema

Boetedoening.
Titelpagina
De rolverdeling staat op de binnenkant van de kaft van het eerste
cahier. De rechterbovenhoek is uit deze kaft gesneden . Opmerkelijk
is dat er naast verschillende „personen" een naam in potlood toegevoegd werd . Deze namen werden niet door Buysse zelf toegevoegd .
Het betreft hier allemaal namen van toen bekende Nederlandse acteurs en actrices . De meeste namen kunnen we zelfs in hetzelfde
gezelschap terugvinden, namelijk de groep rond Louis Bouwmeester 3 (1842-1925) . Het is trouwens deze Bouwmeester die hier
(2) Na de tekst van

Familiedrama volgt hier nog de tekst van Buysses schema uit 1902,

Boetedoening.
(3) S. Koster, De Bouwmeesters.
B .V., Assen, 1973 .
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Kroniek van een theaterfamilie, Van Gorcum & Comp .

voorgesteld wordt om de hoofdrol voor zijn rekening te nemen .
Het valt op dat alleen de belangrijkste rollen ingevuld werden :
Henri Reyer
mevrouw Reyer
Iréne
Elvire
Jacques
Rabaud
Dr. Colombier
Tante Cato -

L . Bouwmeester
Beukers (?)
Erfmann Sasbach
Chr. Staes
Erfmann
Brouwer
L. de Vries
Carelsen

De enige naam die nergens terug te vinden is, is Beukers . Het is
ook niet helemaal zeker of er in het handschrift wel degelijk
Beukers staat . Vóór deze naam werden de letters „Ca" geschrapt .
Roland Palma, de auteur die op de titelpagina vermeld staat, is een
pseudoniem van Cyriel Buysse .

Boetedoening
Buysse heeft een groot deel van de ideeën uit het schema van 1902
overgenomen in zijn definitieve versie van Familiedrama : een jongeman, de onwettige zoon van de professor/Reyer, komt de hand van
zijn oudste dochter vragen . De aanvraag wordt geweigerd en pas
later vernemen we waarom. In plaats van samen met haar te vluchten, gaat Baekelaer/Jacques op reis en bij zijn terugkeer sterft zij .
Ook wordt er in het schema reeds een dokter als vriend van de familie vermeld .
Treffend is ook dat Buysse verschillende tekenende woorden uit
zijn schema overneemt in Familiedrama . Woorden zoals „superieur
mensch", „bloedschande", „'t begrip der wereld" en „erfelijke
smet" zijn in de beide versies terug te vinden .
Toch kunnen we ook enkele verschilpunten aanduiden . Reyer (de
naam komt in het schema nog niet voor) is in 1902 nog een professor die zich blijkbaar met literatuur bezighoudt, want hij heeft Baekelaer gesteund bij de publikatie van een nieuw boek . Baekelaer
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heet in Familiedrama Jacques Daal en is geen schrijver, maar wel,
net als Reyer, kunstschilder . Reyer steunt Jacques dan ook niet op
het gebied van de literatuur, maar hij heeft ervoor geijverd om
Jacques tot „directeur der teeken-academie" te benoemen .
Het vooropgestelde einde in het notitieboekje uit 1904 heeft Buysse ook opgenomen in zijn toneelstuk. Het handschrift vermeldt op
pagina 161 „[ ...] . . . en de lentevogels kweelen ... en de zachte harpen
speen . . . [...]".
Jo Boghaert
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Familiedrama
tooneelspel in drie bedrijven
door
Roland Palma

Personen
Henri Reyer
mevrouw Reyer
Iréne

55 jaar
50
22

Elvire

21
25
30
50
45
30
50
30
25

hunne dochters
Jacques
Rabaud
Dokter Colombier
Tante Cato
Mademoiselle
Herman
Marie
het Model

Plaats der handeling : Op een buitenverblijf.

Eerste Bedrijf.
[1] Het bordes van een 1 zomerhuis . Rechts, tweede plan, het bordes
van terzijde gezien. Voorgrond: grintveldje, bloemenperk . 2 Links,
bloemen, heesters en hooge boomgin . Achtergrond, tuingezicht. Op het
bordes een tafeltje met bloemen . Hier en daar gemakkelijke rieten stoelen . Rechts een deur naar het woonhuis. Van het bordes gaat een trap

(1) Hierna, geschrapt : buitenverblijf
(2) Hierna, geschrapt : Rechts
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met balustrades en vier treden naar den tuin . Recht tegenover die trap
een witte bank onder de boomer.

Eerste Tooneel
Irène, later Elvire; nog later Herman.
Irène (Staat bij het opgaan van 't gordijn in spanning te
kijken, achteraan op het bordes, naar den achtergrond 1 . Tot Elvire,
onzichtbaar, beneden, achter het bordes .

[2] Komt mademoiselle nóg niet terug, Elvire ?
Elvire (onzichtbaar)

Nog niet ... ik zie tot aan 't eind van de laan . Maar zij kan ook
wel door 't kleine hekje komen. (Komt om het bordes heen de trappen

op)
Irène (wanhopig)

Ach ! . .. 't zal weer mis zijn .. . ik voel het . Wat ellendig !
Elvire

Och kom, Irène, doe nu weer niet zoo overdreven . 't Is allemaal
gekheid . Wat helpt het ook om mademoiselle naar 't telegraafkantoor te sturen ? Als er 'n telegram gekomen was zou de [bode] 2
het immers wel bezorgd hebben .
[3] Irène (ongeduldig handenwringend)

Ik kan 't niet langer uithouden ! . . . ik .. . ik loop er zelf heen . (wil

weg)
Elvire (haar tegenhoudend)

Dat doe je niet, hoor ! Kom, ... die gekheid ! Je moest je schamen.
(1) Hierna, geschrapt :)
(2) Boven, geschrapt : bediende (?) van 't station
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Bedaar nu ; heb 1 [wat] 2 geduld . Zal jij met je loopen de komst
van 't telegram bespoedigen, terwijl het blijkbaar nog niet eens verzonden is?

Irène (gejaagd)
Dát is het juist ! Ik wil weten waarom Jacques niet getelegrafeerd
heeft . Ik wil hem zelf telegrafeeren . Het is reeds over vier en om
twee uur zou de zaak beslist zijn . Geen nieuws in dit geval is slecht
nieuws. Ik moet weten wat er van aan is . (Zij wil weer weg)

[4] Elvire (haar nogmaals tegenhoudend)
En wat ? .. . wat zou je doen?

Irène
Hem vragen . . . antwoord betaald . . .

Elvire
zoo maar . . . zonder hoed . . . op je pantoffels . . . door 't dikke zand
. .. [een] 3 kwartier loopen ? .. . Als je nu toch heelemail geen geduld meer hebt, stuur dan liever Herman .

Irène
Goed ... ik zal Herman sturen . Waar is hij ? (Schelt) Wacht even
.. . heb je pen en inkt ? (Gaat naar de tafel) Ah ! . . . 'n potlood ... (Krab-

belt haastig op een stuk papier
Herman (Om 't bordes. Blijft beneden de trap staan
Juffrouw ? 4

Irène (schrijvend)
'n Oogenblikje, Herman . (Leest hardop [5] wat zij schrijft Telegra-

(1) eb over ou heen.
(2) Boven, geschrapt : 'n beetje
(3) Boven, geschrapt : drie (?)
(4) Hiervoor, geschrapt : Me1on8~ouw ?
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feer ... mij . . . onmiddellijk (tot Elvire) ik onderstreep onmiddellijk,
kan dat?
Elvire

Gerust. Je betaalt alleen maar dubbel voor dat woord .
Iréne (lezend)

Onmiddellijk .. . of je . .. ja [of] 1 nee ... benoemd bent .
Elvire

En als 't nu nog niet eens beslist is ?
Iréne

Doet er niet toe . Hij zal toch weten dat hij mij onmiddellijk moet
antwoorden om mij uit die akelige onzekerheid te halen. Wacht, ik
zal het er bijvoegen : (schrijft) [Voel mij ellendig] 2 van onzekerheid.
[ Elvire
Op een telegram dat ieder employé kan lezen ! Hoe is 't toch mogelijk, Iréne.
Iréne

Kan met niet schelen ; ik móét 'n antwoord hebben .] 3
[6] Elvire

Je kon er ook nog best aan toevoegen : en overdreven-kinderachtig-ongeduldig .. . je weet wel, 4 de drie woorden 5 zoo met
tusschenstreepjes aan elkaar, als in de nieuwere litteratuur . 't Is
bespottelijk.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Boven, geschrapt : dan
Boven, geschrapt : Ben akelig
Toegevoegd op links .
Hierna, geschrapt : zoo met streepjes tusschen
Hierna, geschrapt : , als in de nieuwere litteratuur

Iréne (Stopt zenuwachtig het papiertje in een enveloppe.
Tot Herman)
Ga nu, Herman, .. . breng dit dadelijk naar 't telegraafkantoor .

Herman (op de treden ; buigt)
Best, [juffrouw]'. (wil weg)
Iréne
Maar wacht 's even, Herman . Misschien kom je onderweg mademoiselle tegen . Als die nu reeds 'n telegram voor mij ontvangen [7]
heeft, dan hoef je dit telegram [niet] 2 [weg] 3 te brengen ; begrijp
je ? Dan vraag je aan mademoiselle of ze 't telegram wil openen, en
als de berichten goed zijn, dan keer je met haar maar weer terug, begrijp je?

Herman (niet begrijpend)
Hoe bedoelt u, [juffrouw ?] 4 de . ..

Iréne (ongeduldig)
Ach ja, enfin, begrijp je dat nu niet ? 't Is toch zoo duidelijk als
't maar kan .

Elvire
't Is heusch niet duidelijk, Iréne .

Iréne (geprikkeld)
't Is wél duidelijk ! Hij hoeft 5 immers maar aan mademoiselle
te vragen wat er in [8] het telegram staat . (Tot Herman) Begrijp je
nu toch niet, Herman ? . .. Als mademoiselle 'n telegram heeft, je
vraagt haar om het te openen en je te zeggen wat er in staat .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Boven, geschrapt :
Toegevoegd boven
Boven, geschrapt :
Boven, geschrapt :
h over m heen .
ft over t heen .

mejongvrouw
de regel .
naar 't kantoor maar niet
mejongvrouw ?
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Elvire haalt haar schouders op
Irène (gejaagd; tot Herman
Of liever nee : je vraagt eenvoudig aan mademoiselle als ze 't teleótelegram geopend heeft, of je dan nog, ja [of] 1 neen, met ji
gram naar 't station moet gaan . Begrijp je nu, Herman ?

Herman
Uitstekend, [juffrouw] z (Een paar stappen terug)

Irène (hem naroepend)
Maar dan moet je natuurlijk eerst jou telegram aan mademoiselle
laten [9] lezen, begrijp je ?

Herman
Best, 3 juffrouw .

Irène
Ga nu maar zoo gauw mogelijk

Herman
Dadelijk, [juffrouw] 4 (om het bordes af)

Elvire (gaat het tafeltje in orde brengen
God ! God ! Irène, wat ben jij toch zenuwachtig-ongeduldig en
overdreven !

Irène (laat zich, als 't ware doodmoe, in een rieten stoel
neer
Ik kan 't niet helpen ; , ik word 5 letterlijk opgegeten van onze-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Boven, geschrapt : dan
Boven, geschrapt : mejongvrouw
Hierna, geschrapt : mejongvrouw.
Boven, geschrapt : mejongvrouw
Oorspr . wordt, t geschrapt .

kerheid en angst. (Zucht) Wat [moet] 1 het nu alweer als Jacques
die plaats niet krijgt ! Nog eens uitstellen, wachten, talmen ! Ik [10]
kan niet meer, ik kan niet meer ! Het breekt me op. - Ik heb
'n voorgevoel dat het nu met ons beslist moet worden, of dat er
nooit meer iets van komt. Ik weet niet wat, maar ik voel iets als 'n
[dreigend] 2 ongeluk dat over ons hangt. Begrijp jij nu de handelwijze van Papa de laatste tijden ? Ik begrijp er niets meer van. Eerst
had hij alles voor Jacques over; hij verdedigde en beschermde hem
op alle manieren; geen ander jonge schilder had zooveel talent; geen
tweede ging 3 zulk een schitterende toekomst te gemoet. Je
hoorde gansche dagen van niets anders; hij had er niet sterker mee
kunnen ingenomen zijn, ware Jacques zijn eigen zoon geweest. En daar, ... nauwelijks merkt Papa dat we van [elkaar] 4 houden,
Of plotseling verandert alles. Hij wordt koel en stroef tegen [11] Jacques, dien hij hier toch zelf getntroduceerd heeft; hij spreekt liefst
geen woord meer over hem; hij zoekt allerlei uitvluchtsels om hem
niet meer te ontvangen; hij komt elk oogenblik aanzetten met dien
vervelenden meneer Rabaud, dien men mij nu op wil dringen, (he}
tig} en waar ik niet van weten wil, nooit, nooit ! al was hij nog wel
duizendmaal zoo knap, omdat ik enkel houd van Jacques, en dat ik
met Jacques trouwen zal, met of tegen Papa's zin, ook al kreeg hij
heelemaal geen positie, ook al moesten wij in de diepste armoe leven. Ik kan hem niet uitstaan, dien akeligen meneer Rabaud met
zijn saai gezicht dat als 't ware toegekrompen en geknepen staat
door al het gewirwar van cijfers waar zijn hersenkast mee gevuld is;
ik ...
[12] Elvire (valt schaterlachend Irene in de rede)

Hahahaha! Irene, wat ben jij toch alweer onbillijk overdreven in
je oordeel, en wat maak je daar een gek portret van dien besten, ernstigen meneer Rabaud !
(Proestlacht) Een gezicht dat toegekrompen en geknepen staat door
het gewirwar van al de cijfers waarmee zijn hersenkast gevuld is ! Ha(1)
(2)
(3)
(4)

Boven, geschrapt: nu
Toegevoegd hoven de regel.
Hierna, geschrapt: er
Boven, geschrapt: malkander
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haha ! Hoe kom je er aan ! De goeje man kan het toch heusch niet
helpen dat hij een geboren mathematicus is . Hij is toch heusch . ..
Irène (valt Elvire driftig in de rede

Neen ! ... maar kan ik het helpen dat ik niet van mathématicuskoppen houd ? Waarom wil men mij dwingen ! 0 ! Je weet niet hoe
naar, hoe vreeselijk naar ik het vind ! [13] Ik vind 't afschuwelijk !
En die goeje Jacques weet nog niets, begrijpt nog niets ; maar hij
voelt het, en ik durf ['t] 1 hem niet zeggen : hij zou te vreeselijk
ongelukkig zijn . - Reeds een paar keeren heeft hij mij gevraagd wat
er toch scheelde met Papa, waarom hij zoo heel anders was dan
vroeger, zoo somber en zoo afgetrokken ; en ik durf niet . .. ik durf
niets te zeggen, want ik begrijp het zelf niet . Ik tracht het telkens
weer uit Jacques zijn hoofd te praten ; maar hij voelt het, hij voelt
het zoo sterk als ik, en is er ongelukkig onder, en durft hier haast
niet meer [te] 2 komen . (Korte Pauze ; angstig) Weet je wat, Elvire ? . . . Ik ... ik geloof, zie je, ... ik .. . ik vrees . . . dat Papa, sinds hij
mijn genegenheid voor Jacques gemerkt heeft, ... tegen ons huwelijk
[14] opziet omwille van Jacques' geringe afkomst ... om .. . omdat
Jacques een onwettig kind is, . . . eerst ná het huwelijk zijner ouders
door den vader erkend .
Elvire (peinzend)

Dat kan wel .
Irène (opgewonden)

Maar waarom heeft Papa hem dan ooit in onze intimiteit gebracht ? Dat hoefde niet, hij kon er hem buiten houden . Papa is toch
geen klein kind . Hij had het gevaar moeten voelen waaraan hij een
van ons beiden blootstelde . Papa wist toch, eerder dan wij, dat Jacques van zeer geringe afkomst en als onwettig kind geboren was .
En wat kan die arme Jacques het helpen ? Is het niet schreeuwendonrechtvaardig dat hij daarom van de hand gewezen wordt ? En
moest Papa, [15] die er anders zoo gaarne vrijzinnige begrippen op
(1) Boven, geschrapt : het
(2) Toegevoegd boven de regel.

1 02

nahoudt, zich in dit geval voor zijn onbillijke inconsequentie niet
schamen ? (Weent) Die arme Jacques, zoo kiesch, zoo fijngevoelig,
zoo echt van natuur aristocratisch en geraffineerd, wat zal hij schrikken als hij mij ten huwelijk vraagt en 1 van de hand gewezen
wordt, en hoort waaróm hij van de hand gewezen wordt ! Want andere reden[en] 2 zijn er niet . Niemand weet iets tegen hem in te
brengen . Zoodra hij een positie heeft kan en mag hij een meisje als
mij ten huwelijk vragen, en dat zál hij ook . (Met plotselinge schrik)
Maar weet je wat, Elvire ? ... weet je wat ik nu nóg begin te vreezen :
dat Papa, die hem eerst in alles [steunde] 3 en begunstigde, en
druk gewerkt heeft om hem die plaats van [16] directeur der teekenacademie te doen krijgen, nu de laatste weken tégen hem gewerkt
heeft, en dat het Papa's schuld zal zijn, als deze betrekking, die ons
huwelijk mogelijk zou maken, aan Jacques ontsnapt .

Elvire
Dat weet je niet, Iréne, en dat mag je zelfs niet denken . Foei ! dat
is 'n leelijke verdenking van jou ! Wat ! acht jij Papa in staat iemand,
. .. en dan nog wel iemand die hij als een kind heeft lief gehad, het
brood uit den mond te nemen?

Iréne (handenwringend)
't Is waar, ik weet het niet, en mag het ook niet denken . . . . Maar
ik vrees het, ik heb er 'n voorgevoel van . (Staat op en staart in den
tuin) en 't maakt me zoo [17] zenuwachtig, zoo angstig en zoo ongelukkig dat ik niets van hem hoor, terwijl het nu toch reeds beslist
moest zijn . (Kijkt op haar horloge) Ach ! het is reeds kwart vóór vijf
en nog niets . Waar mag ook mademoiselle toch zoo lang blijven?
Straks komt Papa met den trein terug, en van hem zal ik natuurlijk
ook niets vernemen, en ik zou het trouwens niet eens meer durven
vragen . Ach ! wat voel ik me toch ellendig ! (Met een kreet) 0 ! daar
komt mademoiselle !

(1) Hierna, geschrapt : afgewez
(2) en over s heen .
(3) Boven, geschrapt : beschermde
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Elvire
Heeft ze 'n telegram ?

Irène (angstig)
Ik weet het niet, . . . ik zie toch niets in haar hand . Ze komt alleen
maar vreeselijk hard 1 geloopen . 0 ja ! daar gaat ze in haar [18]
zak ! . . . Ach nee, 't is haar zakdoek. (Roept in den tuin Mademoiselle ! . . . mademoiselle ! avez-vous quelque chose ? (Wanhopig) Ach
God ! ze schudt het hoofd ; ze heeft niets . (Tot Mademoiselle, die nog
onzichtbaar blijft; met stillere, angstige stem Est-ce qu'il n'y a riep ?
... Rien du tout ? . . . Et Herman ? Avez-vous rencontré Herman?

Tweede Tooneel
De vorigen, Mademoiselle
Mademoiselle (Komt hijgend om het bordes op 2. Opent
haar beide handen.
Rien... - J'ai rencontré Herman á la gare, et je lui ai fait envoyer
le télégramme que vous lui avez remfis ; mais je lui ai dit de se dépêcher parcequ'á [19] chaque instant on attendait le train avec lequel
revient d'habitude monsieur votre père . Ouf ! que j'ai chaud ! Est-ce
que madame votre mare et la tante Cato se reposent encore ?

Irène zakt wanhopig op haar stoel weer neer
Elvire
Oui, mademoiselle .
de limonade?

Voulez-vows une tasse de thé ou un verre

Mademoiselle
Tout á l'heure, .. . j'ai encore trop chaud . Je vais d'abord me rafraichir un peu . (Tot Irène) C'est tout ? Vous n'avez plus besoin de moi ?
(1) Hierna, geschrapt : aan
(2) Hierna, geschrapt
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Irène (neerslachtig)
Non, mademoiselle, je vows remercie .

[20] Elvire (tot Mademoiselle)
Voulez-vows demander á Marie qu'elle apporte la limonade et la
théière, mademoiselle, et dire á mamas et á Tante Cato qu'il est cinq
heures.

Mademoiselle
Oui. (Vlug af om het bordes
Irène
't Is mis met Jacques ; hij zal de plaats niet hebben . Een van zijn
concurrenten . . .

Elvire (ruimt het tafeltje op)
Ach, maar dat weet je toch immers nog niet . Wie zegt je dat het
reeds beslist is ?

Irène
Dat weet i zeker .

Elvire (haalt de schouders op)
Met jou [valt niet te] 1 redeneeres . (Kijkt in [21] den tuin) Ha !
daar is Herman ! Laat ons hopen dat die ten minste . ..

Irène (vlug op)
Is ie daar ! (Loopt naar de achterbalustrade van het bordes . Tot Herman, onzichtbaar) Heb je 't antwoord mee, Herman?

(1) Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : is er geen
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Derde Toonel
De vorigen, Herman
Herman (om den hoek van 't bordes; livrei pet in de
hand
Asjeblief, [juffrouw] 1. (Reikt haar een klein stukje papier

Irène (verbaasd)
Ja maar, dat is 't antwoord niet . 't Is de recu van 't telegraafkantoor . Waar is toch 't antwoord, Herman ?

Herman
ik heb niets anders ontvangen, [juffrouw]

2.

[22] Irène (gëergerd)
Maar dat telegram was toch immers met antwoord betaald . Heb
je dan op 't antwoord niet gewacht, Herman ?

Herman
Daar had u mij niets van gezegd, 3 juffrouw .

Irène (Boos)
Maar het spreekt toch van zelf, Herman, als je 'n antwoord vraagt,
dat je op dat antwoord wacht .

Herman kijkt haar zwijgend en beteuterd aan .
Elvire (tot Iréne)
Cesse donc, Iréne, to te rends ridicule devant le domestique .

(1) Boven, geschrapt : mejongvrouw
(2) Boven, geschrapt : mejongvrouw
(3) Hierna, geschrapt : mejongvrouw
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[23] Herman (verontschuldigend)
Ik dacht, [juffrouw] 1, het is toch geen gewone boodschap ; ik
hoef niet te weten wat er in dat telegram staat . En daarbij, de juffrouw zei dat meneer elk oogenblik met den trein .. .

Irène (invallend ; beschaamd)
Nou, 't is goed, Herman, ik dank je, je kunt gaan .

Herman
Asjeblief [juffrouw] 2. (Pet op ; om het bordes af.)

Iréne zakt moedeloos in haar fauteuil terug
Ivierde] 3 Tooneel
De vorigen, Marie
Marie (rechts op, door bordes-deur, met thee - [servies] 4
en - limonade - 5 op een [blad] 6 . [24] Tot Elvire)
Asjeblief,' juffrouw .

Elvire
Dank je, Marie . Heb je mevrouw en tante Cato gewaarschuwd?

Marie
Ze komen aanstonds, [juffrouw 8 (aD

(1) Boven, geschrapt : mejongvrouw
(2) Boven, geschrapt : mejongvrouw
(3) Toegevoegd in open ruimte .
(4) Toegevoegd boven de regel.
(5) Hierna, geschrapt : gerei
(6) Boven, geschrapt : plateau
(7) Hierna, geschrapt : mejongvrouw.
(8) Boven, geschrapt : mejongvrouw
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Elvire (aan de theetafel; tot Iréne)
Neem je tee ?
Irène (lusteloos)
Dan

je .
Elvire

Niet?
Iréne
Nee,

ank je .
Elvire

Limonade?
Irène
Ook niet . Ik gebruik niets .

[25] [Vijfdel
JTooneel
Tante Cato en mevrouw Reyer samen al pratend rechts op . De eerste
los, levendig opgewekt uiterlijk . De tweede ernstig kalm, stil.
Tante Cato (tot de meisjes)
Dag kinderen . Hoe gaat het jullie sinds van middag ?
Elvire
Best, Tante, en u ?
Tante Cato
Mama en ik zijn heerlijk uitgerust . Maar wat 'n warmte ! Van uit
mijn kamer waar ik lekkertjes op de sofa lag, zag ik door het open
(1) Toegevoegd in open ruimte .
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raam de maaiers op het veld, en ik kreeg het warm enkel fbij 't] 1
zien van hun benauwend zwoegen . Ach ach ! wat is 't toch vreeselijk in zoo'n weer te moeten werken ! Heusch, het deed mij pijn,
en [26] ik had ze wel graag iets gegeven om 't niet meer te zien . Maar
lekker frisch is 't hier, en heerlijk zal het kopje thee nu smaken .
(Tot Iréne) Nou ... wat scheelt er dan ? Slechte berichten ? Hoe
staat het met de zaak ?

Iréne (koel)
Geen berichten .

Mevrouw Reyer (ernstig)
Niets ?

Iréne
Niets .

Tante Cato
Ach wat vind ik dat naar ! (Tot Iréne) Vin jij het heusch ook zoo
naar ? (Ongeduldige beweging van Iréne) Ach ach ! menschen die werkelijk van mekaar houen, moesten maar [27] nooit eenige teleurstelling kunnen ondervinden . Wat zou het heerlijk zijn, zoo volkomen,
ideaal gelukkig ; zonder één enkele schaduw op het zonnig levenspad . (Lacht) Nee maar, wat word ik poëtisch ! (Gaat [genoeg-

lijk] 2 in een fauteuil zitten en neemt van Elvire een kopje thee aan)
li
Dank je, liefje . Jij stoort je nog maar niet aan zulke dingen, hé ?
't Is ook maar goed zoo . Gelukkig moeten we trachten te zijn : eerst
en vooral 3 gelukkig. (Proeft van haar thee) Wil je mij nog 'n beetje meer suiker geven ? ... Zoo, . . . dank je, ... heerlijk .

Mevrouw Reyer (gaat naast Iréne zitten.)
Kom, kom, treur nu maar niet, [28] kindlief . Heb geduld. Straks,

(1) Oorspr . vóór enkel, werd later verplaatst .
(2) Boven, geschrapt : gezellig
(3) Hierna, geschrapt : heerlijk gezellig en
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als Papa thuis komt, heb je waarschijnlijk wel bericht . (Tot Elvire,
die haar een kopje thee brengt) Dank je .
Irène

Papa is nu tegen Jacques, mama, dat weet u ook wel .
Mevrouw Reyer

Tégen . .. ach ! dat mag je toch niet zeggen, kindlief . Papa is alleen
wat zwaartillend soms, en ziet nu plotseling een soort gevaar voor
jou in een toestand waarvan hij eerst wat te laat de ernstige wending
beseft heeft . Ach ! je kunt en je mag het hem niet kwalijk nemen .
Hij komt er heusch wel over heen, en geeft [29] zijn toestemming
wanneer hij eenmaal voelt dat het geluk of 't ongeluk van heel je
leven op het spel staat . Hij wil je, denk ik, op een ernstige proef
stellen, en dat recht, ja, ik zal maar zeggen dien plicht, in deze omstandigheden, heeft hij toch wel - Hij is zoo onverhoeds verrast geweest, hij dacht er zoo heelemail niet aan . Hij dacht ... hoe zal ik
het [uitdrukken] 1 . . . aan niets anders dan een soort broederlijke
vriendschap . Ik ook toch was eerst met 't idee niets ingenomen . Ik
kon er maar niet aan wennen . Waarom zou ik je zelfs niet kunnen
[verklaren] 2, want ik heb niets tegen Jacques ; wel integendeel ; ik
voel alles vr hem. Ik vind hem knap, aardig, aangenaam, en volkomen in staat je gelukkig te maken . [30] Ook zijn mindere afkomst
lijkt me geen bezwaar als ik er over redeneer . En toch, je weet niet :
iets wat [ik] 3 niet uit [kan] 4 drukken, knelt [me] 5, benauwt
[me] 6, boezems [me]' een vreemden angst in . . .. Daarom ook
moet je geduld hebben . 8 Papa 9 [moet] 10 met het denkbeeld 11

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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Boven, geschrapt : zeggen
Boven, geschrapt : zeggen
Boven, geschrapt : je
Boven, geschrapt : kunt
Boven, geschrapt : je
Boven, geschrapt : je
Boven, geschrapt : je
Hierna, geschrapt : Je moet
P over p heen .
Toegevoegd boven de regel . Hierna, geschrapt : wel
Hierna, geschrapt : laten familiariseeren

[vertrouwd worden] 1 en dan komt alles wel te recht . Kom, neem
nu 'n kopje thee of 'n glaasje limonade en praat 'n beetje met ons .
Irène

Nee nee, mama, dat is het niet. Ik zie papa's plannen al veel beter
door, al begrijp ik er verder de reden niet van . Papa wil mij doen
trouwen met meneer Rabaud, dat wil hij . (heftig) En dat wil ik niet !
nooit, nooit, en nooit !
[31]Mevrouw Reyer

Kindlief ik kan je verzekeren dat Papa er in de verste verte niet
aan denkt je tot een huwelijk te dwingen ...
Irène

Dat zou hij ook niet kunnen .
Mevr. Reyer

Hij vindt meneer Rabaud een aardige knappe man, en ja, hij zou
waarschijnlijk met geen leede oogen een huwelijk tusschen jullie beiden zien plaats grijpen .
Iréne (met afkeer)

Bah ! . . .
Mevr. Reyer

Maar dwingen .., neen ... dat nooit . Intusschen begrijp ik niet
waarom jij zoo vreeselijk 't land aan hem schijnt te hebben
[32] Iréne (heftig)

Ik kan hem niet uitstaan ! Bah !
Tante Cato

Dat begrijp ik nu toch' ook niet, Iréne . Ik vind hem werkelijk heel
(1) Toegevoegd boven de regel .
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aardig, al is zijn gezicht wel wat al te zwaarwichtig-serieus en al vind
ik Jacques toch feitelijk veel aardiger . Trouwens, van mij zal je niets
anders hooren : ik vind haast al de mannen om het aardigst, als ze
maar op 'n afstand van me blijven . Maar 't idee van met een [getrouwd] 1 te [zijn !] 2 ! Brrr ! . .. ik krijg [het] 3 er koud van ; ik
kan 't mij niet voorstellen . Ik vind het zoo gek ! . . . o, dat idee van
zoo met 'n man heelemail intiem samen te leven vind ik zóó gek,
dat ik er telkens om moet schaterlachen . (Lacht) Heusch, . .. ik geloof
dat ik voortdurend zou proestlachen en [33] schateren [om] 4 alles
wat mijn man 5 mij 6 zeggen of mij vragen zou.

Meur. Reyer (ernstig)
'n Luchtige opvatting van de huwelijksplichten, Cato . Wel eenigszins verschillend van de' alledaagsche werkelijkheid

Tante Cato (Lachend)
Dat zal wel . Haha ! Daarom probeer ik het ook niet .

Elvire (tot Tante Cato)
Nog 'n kopje, tante?

Tante Cato
Dlgraag, kind ; ik vind je thee heerlijk . Ik wou maar dat je altijd
bij me was om thee voor me te zetten . Jij trouwt maar niet, hoor,
evenmin als ik . En later kom je bij mij inwonen en we maken ons
'n leven als 'n paradijsje . (Kijkt in den tuin Wie [34] komt daar aan?
Is dat Henri ? (Mevrouw Reyer en Elvire kijken ook in den tuin Wie
is er toch met hem ?

(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Toegevoegd in open ruimte . Hierna, geschrapt : trouwen
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Boven, geschrapt : voor
(5) Hierna, geschrapt : van
(6) Hierna, geschrapt : zou willen hebben.
(7) Hierna, geschrapt : gewone
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Elvire

't Is papa die van den trein komt, met . .. meneer Rabaud .
Irène (staat] 1 driftig op)

Met meneer Rabaud ! Ik wil hem niet zien ! (Uil rechts af)
Mevr. Reyer (dringend)

Niet doen, Irène ! Kom, wees niet kinderachtig . Papa vraagt tóch
immers dadelijk naar jou . Je moet er tóch bij komen .
Irène (nog meer naar rechts

U moet maar zeggen dat ik mij niet lekker voel .
(Tot tante Cato) Toe, [35] Tante Cato, helpt u mij nou . Ach God !
wat is dat toch vervelend !
Mevr. Reyer (streng)

Niet doen, Cato . (Tot Irène) Irène, ik verzoek je bepaald hier te
blijven.
Irène (boos)

't Is goed . Ik zal hier blijven, aangezien u mij dwingt . (Laat zich

nijdig op een stoel neer Maar zoo zit ik, en zoo blijf ik . Geen andere
woorden dan ja of neen zult u uit mij krijgen .
Mevr. Reyer

Dat moet je weten, kind, wil je onbeleefd zijn . . .
Irène

Ik zal . ..
Mevr. Reyer

Stt ! . .. daar zijn ze . (Stemmengeluid achter [36] het
schel om nog twee kopjes en een paar stoelen .

bordes

Elvire,

(1) Toegevoegd boven de regel .
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Elvire schelt . Reyer en meneer Rabaud om den hoek van het bordes
op. De eerste wat dik, volle baard panama-hoed achterover op 't hoofd
zwart-orleans jasje, wit-en-zwart-geruite pantalon . Iets los en zwierigs
in zijn uiterlijk. Intelligent en levendig en toch ernstig gezicht . De tweede stijf, ernsti& correct, met lorgnet, lange zwarte jas en [hooggin] 1
hoed hoffelijk in de hand. 2
(Zesdel' Tooneel
De vorigen, Reyer, Rabaud. Later Marie
Reyer
Ziezoo ; de warme tocht is afgeloopen. Pff ! .. . En hier is meneer
Rabaud die mij 't genoegen heeft gedaan met me [37] mee te komen,
en die familiaar blijft dineeren . (Beiden op 't bordes)

Rabaud (tot Mevr. Reyer)
Mevrouw, ik vrees dat ik wat ongelegen kom, maar meneer Reyer
heeft zóó vriendelijk aangedrongen . ..

Mev. Reyer
Volstrekt niet, meneer Rabaud, u is ons zeer welkom, als u zich
maar met ons zeer eenvoudig maal . . . 4

Rabaud
0 mevrouw . .. 5

Mev. Reyer (presenteert een stoel
Gaat u asjeblief zitten

(1) Boven, geschrapt : canotier (?)
Hierna, geschrapt : stroo
(2) Hierna, geschrapt : Reyer
(3) Toegevoegd in open ruimte .
(4) Hierna, geschrapt : gaat u asjeblief zitten
(5) Hierna, geschrapt : (groeten4 tot de andere dames) Dames. . .
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Rabaud
Dank u, mevrouw. (Groetend, tot de andere dames) Dames ...
[38] Tante Cato en Elvire (vriendelijken toon)
Dag meneer Rabaud.
Irene, die hem half den rug toedraait, knikt nauwelijks met het hoofd
en spreekt geen woord.
Tante Cato (met langzame stem)
Neemt u mij niet kwalijk, meneer Rabaud, dat ik zoo maar
half uitgestrekt op mijn fauteuil blijf liggen. Ik vind het zoo heerlijk ...
Rabaud
Zeker niet, freule.
Reyer (tot Rabaud)
Weet u, meneer Rabaud, dat ik van plan ben een schilderij van
mijn schoonzuster te maken, juist zooals ze daar ligt, in die geliefkoosde houding, met half dichte oogen en 'n leege theekop naast
zich ?
[39] Rabaud {ietwat verlegen glimlachend}

Heusch?

Tante Cato (met lijzige stem)
En hoe zult u die 1 schilderij [noemen] 2, mijn knappe meneer
schoonbroer ?
Reyer
La paresse. (Gelach)

(1) ie over at heen.
(2) Boven, geschrapt: heeten
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Tante Cato

En waar zendt u 't in?
Reyer

Naar Parès 1 natuurlijk, voor de Parèsche expositie . (Gelach)
Tante Cato (richt zich half op)

Heel goed, mijn knappe schoonbroêr, heel goed ! Je bent bizonder
spiritueel en goed geluimd van middag . Dat mogen we wel zeer apprecieeren, want het gebeurt lang niet eiken dag met jou . (Op een
spottoon ; tot de anderen) [40] Apprecieeren hoor ; flink apprecieeren ! (Gelach)
Marie (op, rechts . Tot Elvire)

Heeft u gescheld, juffrouw?
Elvire

Ja, Marie ; breng je nog 'n paar kopjes en stoelen ?
Marie

Ja, juffrouw (aD
Reyer (presenteert een stoel)

Gaat u toch al vast zitten, meneer Rabaud .
Rabaud

[Dank u] 2, meneer Reyer, ik ben niets vermoeid .
Marie (op met stoelen . Tot Rabaud.)

Asjeblief meneer. (Tot Reyer) Asjeblief meneer .
Allen zitten. Marie af en weer op met kopjes. Dadelijk weer af.
(1) è over ij heen.
(2) Boven, geschrapt : Neem asjeblief geen acht
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[41] Elvire (haar naroepend
Marie ?
Marie (weer op)
Juffrouw?
Elvire
Vraag je of 1

mademoiselle ook 'n kopje thee komt nemen ?

Marie
Mademoiselle heeft al thee gedronken, juffrouw, op haar kamer .
Elvire
0 . . . 't is goed . (Marie aD
Elvire (tot Rabaud)
Mag ik u 'n kopje geven, meneer Rabaud ?
Rabaud (opstaande)
Heel graag, freule .

Elvire
Gewoon suiker en melk?
[42] Rabaud
Asjeblief, freule . . . Dank u . (Gaat weer zitten
Elvire (tot Reyer)
U ook Papa?
Reyer
Nee, kind, ik heb het te warm . Geef mij liever 'n half glas limona(1) Hierna, geschrapt : de
1 17

de. (Haalt zijn sigarenkoker uit. Tot Rabaud) Hebt u nog steeds geen
lust, meneer Rabaud .

Rabaud
Nee, dank u, meneer Reyer, ik rook heusch nooit .

Reyer (rookend)
Ik wel . - dat is mijn groote ondeugd . (Rookt smakelijk) Ha... die
lekkere, koele rust na zoo'n warmte . (Tot Elvire die hem de limonade brengt) Dank, liefje . (Tot allen) En hoe hebben jullie 't hier gehad [43] in mijn afwezigheid ?

Tante Cato (genoeglijk uitgestrekt)
Best hoor . Eerst lekkertjes gesiëst na de koffie, en dan . . .

Reyer (ondeugend invallend)
Wat zeg je : gesist ?
Tante Cato

Wees nu niet flauw ; je begrijpt mij best . Eerst lekkertjes 1 (met
nadruk) gesiëstaad ... als je 't zoo nog beter begrijpt

Reyer
Hoe spel je dat woord, Cato ?

Mevr. Reyer (tot Reyer)
Maar Henri ...

Tante Cato (ongestoord)
En dan dat heerlijk kopje thee van Elvire . Ik zei daar strakjes aan
Elvire dat ze maar nooit moet trouwen, en later bij me [44] komen
inwonen om thee voor me te zetten .

(1) Hierna, geschrapt : gesië
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Reyer (spottend)

0 ja, heerlijk ! De personnificatie van het zelfverkneuterd
egoïsme . Heusch, Cato, ik moet je eens uitschilderen .
Tante Cato (gemaakt-deftig in haar fauteuil uitgestrekt)

Je mag.
Gelach
Reyer (vriendelijk-ernstig tot Irène)

En jij, Irènetje, wat heb jij gedaan ? Je zit daar zoo stil . Scheelt er
wat ?
Iréne (boel)

Nee.
Reyer

Wat dan?
Irène (als boven)

Niets .
[45]Reyer

Hoe ... niets ?
Irène (ongeduldig)

Wel, niets.
Reyer (streng)

Misschien zou je dan toch wel kunnen iets vriendelijker zijn .
Irène (plotseling opstaande en tot de algemeens verbazing
in hevige tranen uitbarstend)

Maar wat doe ik ? Ik doe niets . Waarom plaagt u mij ?
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Reyer (diep verbaasd)
Wat is dat ? Wat is dat ?

Rabaud staat op.
Mev. Reyer (Boos)
Irène ! . . . Irène ! . . . hoe is 't toch mogelijk !

[46] Tante Cato (half opgericht)
Ach ! . .. ze is wat zenuwachtig .

Irène (snikkend)
Ik zeg . . . dat ik me naar voel ... en dat ik zou willen ... gaan liggen
. .. en mama ... verbiedt het mij ... dwingt mij . . . hier te blijven . ..

Rabaud (wil weg)
Neem me niet kwalijk . . . ik derangeer . ..

Reyer (ontroerd; tot Irène)
Maar, kindlief, niemand wil je eenig kwaad ... Als 1 je je niet
lekker voelt, ga dan wat liggen . . . Straks wordt het wel beter . ('Tot
Elvire) Kom, Elvire, ze is wat zenuwachtig ... breng jij haar naar
'r kamer . (Elvire met Irène, die steeds schreit, rechts af) Ach, 't is niets ;
misschien wat overspanning door de warmte . (Tot Rabaud) Gaat u
toch gerust [47] weer zitten, meneer Rabaud . Het spijt me heusch
dat ik u bij zoo'n onverwachte scène breng ; dat gebeurt anders
nooit.

Rabaud gaat langzaam weer zitten
Reyer (tot Mev . Reyer)
Kom, Charlotte, geef jij nu meneer Rabaud nog 'n kopje thee, en
laten we 'r niet meer over spreken . Straks komt ze terug en is alles
weer in orde . (Mevrouw Reyer weent in stilte) Kom kom, ga jij nu

(1) is over s heen.
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toch ook niet beginnen voor zoo iets van niemendal . Laten we asjeblief onze tranen voor ernstiger gelegenheden bewaren . Wat zeg jij,
Cito?

Tante Cato
0 ! . . . ik vind huilen vreeselijk. Ik huil nooit, . .. nooit, al zie ik
anderen [48] nóg zoo huilen om me heen . Ik vind 't aller-akeligst .
Huilen en rekenen, dat zijn zeker de twee dingen waar ik 't meest
het land aan heb .

Reyer
Rekenen ! . . . Je bent niet erg beleefd tegenover meneer Rabaud,
die juist zoo bizonder veel van rekenen houdt .

Tante Cato (geschrikt)
Och God ! 't is waar ! Neem me niet kwalijk, meneer Rabaud . . .
Ik heb heusch niet bedoeld ... ik had heelemail vergeten . ..

Rabaud (lachend)
Ik neem het u volstrekt niet kwalijk, freule, en ik begrijp ook best
dat u er 't land aan hebt. (Opstaande; tot meur. Reyer, die hem een
kopje thee aanbiedt Dank u wel, mevrouw.

[49] Tante Cato
Maar vindt u 't zelf niet naar, meneer Rabaud ? Vindt u 't niet
vreeselijk inspannend al die [zware] 1 cijfers in uw hoofd ? Het
mijne gaat op hol zoodra ik maar 'n rekening bekijk .

Rabaud (vrooljk)
Nee, freule ; 't is 'n kwestie van aanleg en gewoonte .

Reyer
Wat ? Het hoofd op hol gaan?

(1) Toegevoegd boven de regel .
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Tante Cato

Mijn 1 schoonbroer is beleefd, vindt u niet, meneer Rabaud ?
Rabaud (met moeite een lachbui bedwingend)

Freule...
Tante Cato

Als ik zoo eens tegen hem begon uit [50] te pakken ! Hebt u zijn
laatste schilderijen al gezien ? 't Is wat moois ! Hij schildert groene,
poedelnaakte juffrouwen onder paarse booroen, naast ronde hooibergen en oranje rivieren. Onlangs heeft hij 'n hél-blauwe brug geschilderd, die in werkelijkheid dofgrijs is, ik verzeker 't u, en op die
brug 'n gele boer, heusch waar, 'n citroen-gele boer, met 'n kruiwagen vol vuurronde knollen, die hij aardappels noemt . Dat
[noemt] 2 hij impressionnisme, geloof ik .
Rabaud lacht bescheiden
Reyer (eensklaps ernstig ; tot Mev. Reyer)

A propos, Charlotte, heb je iets gehoord over de benoeming van
Jacques ?
[51]Mevr. Reyer (verwonderd)

Nee, . . . ik dacht dat jij er van zou weten .
Reyer (t gezicht versomberd)

Ik weet er niets van . Het moest wel een dezer dagen beslist
worden .
Mev. Reyer

ik dacht : vandaag .

(1) Hierna, geschrapt ; Scho
(2) Boven, geschrapt : heet
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Reyer (als boven
Dat is moeielijk vooruit te zeggen . Ik houd het er toch voor dat
hij de plaats wel krijgt .

Mevr. Reyer
't Is te hopen .

Rabaud
Dat is de plaats van directeur der teeken-academie, is 't niet ?

Reyer
Ja .

[52] Rabaud
Jacques Daal uw beschermeling zijnde en daarbij een jong schilder
van zeer groot talent, lijkt het me zeer waarschijnlijk dat hij de
plaats krijgen zal . Onlangs heb ik te Brussel zijn „Opkomend Onweer" gezien . Ik vond 't bizonder knap .

Reyer
Dat is het ook . .. en toch . . . toch meen ik dat Jacques nog te jong
is om die plaats te bekleeden . Hij moest 1 eerst nog wat reizen. Ik
heb hem gesteund en beschermd voor het verkrijgen van die betrekking, en nu heb ik er haast spijt van, omdat ik per slot van rekening
vrees dat zijn kunst toch nog niet vast genoeg gevormd is . Talent,
genie zelfs, heeft hij ; maar het ontbreekt hem vaak nog aan techniek . - Ware 't opnieuw te doen [53] ik verzamelde liever wat geld
voor hem, om hem nog 'n jaar of drie in 't buitenland te laten
reizen.

[Terwijl Reyer spreekt zijn Elvire en Irène langzaam weer in de deurpost van het bordes verschenen . Een oogenblik blijven zij onbewegelijkluisterend op den drempel staan . Bij 't woord „reizen" bedwingt Irène

(1) Hierna, geschrapt : nog
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met moeite een angstgebaar .] 1
Mevr. Reyer
Maar hij heeft al zooveel gereisd : Frankrijk, Italië, Spanje,
Marokko .

Tante Cato
En reizen is zoo vreeselijk vermoeiend .

Reyer
Om 't even ; 't was te kort . Het spijt me ; ik vrees dat die betrekking, als hij ze krijgt, zeer ten nadeele van de verdere ontwikkeling
zijner kunst zal wezen . (Ziet plotseling Elvire en Irène in de deurpost
en schrikt. Zich bedwingend ; op vriendelijken toon .) 0 ! gelukkig, is
't beter, kindlief ?

Rabaud staat op
Irène (met matte stem)
Een ietsje, papa .

[54] Tante Cato
Ach kom, 't is veel beter, ik zie het .

[Mevr. Reyer
Jawel . .. 't is beter .] 2

Rabaud (Irène zijn plaats aanbiedend)
Wilt u hier zitten, freule ? Het is hier heerlijk frisch en heelemail
uit e zon .

(1) Toegevoegd op links (verso kaft cahier IV) .
(2) Toegevoegd op links.
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Irène (weigerend, koel.
Dank u . ('Zij wendt het hoofd van hem af
Tante Cato
Kom, zet nu niet meer zoo'n treurig gezicht, en neem 'n kopje
thee met ons .

Elvire (tot Irène)
Ja, laat ik je nu 'n klein kopje geven .

Irène ('Zakt lusteloos op een stoel
Dankje ... ik heb heusch geen zin .

Irène richt zich half op en reikhalst, aandachtig-kijkend in den tuin .
[55] Reyer (insgelijks omkijkend
Hé ! ... wie komt daar op 'n fiets ?

Men hoort het gerinkel van een fietsbelletje .
Irène (Plots overeind; hartstochtelijk)
't Is Jacques ! 't is hem

Reyer, Tante Cato, en Mev. Reyer (verbaasd)
Jacques !

Irène (Holt naar de balustrade en roept in den tuin)
Jacques ! .. . Hoe is 't ? Ben je benoemd ?

Jacques (geestdriftig onzichtbaar
Ja!

Schrikgebaar van Reyer. Tante Cato half overeind.
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Irène 6uichend-handenkl[a] lppend)
0 Heerlijk ! Heerlijk !

Jacques, in fietscostuum, mooi, open gezicht, plaatst zijn fiets tegen 't
bordes en [56] komt hollend op, met zijn pet in de hand.

1 ZevendeJ2 Tooneel
De vorigen, Jacques
Jacques (Hijgend, onroerd [sic]: tot Reyer, die hem gegeneerd aanhoort.)
[Meneer Reyer] 3 ! . . . ik ben benoemd ! en ik ben dadelijk hierheen gehold om u mijn [geluk] 4 [te melden en u mijn] 5 dank te
betuigen ! Want 't is door u, [meneer Reyer] 6, . . . ik weet het, . . .
door uw protectie . . . dat ik er eindelijk gekomen ben . . . Ik weet niet
hoe ik u mijn dankbaarheid [bewijzen]' zal ! ik . . . ik . . . (Schudt
Reyers hand. Gaat ontroerd naar mevrouw Reyer) U ook mevrouw
. . . zeer hartelijk dank (Tot Tante Cato en de meisjes, die hem om de

beurt met een „hartelijk [gefeliciteerd] 8" gelukwenschen)

Freule, . . .

Elvire, . . . Irène

[57] Irène (met moeielijk bedwongen [emotie] 9
Jacques . Jacques !

Hij houdt Irène's hand wat langer dan de andere in de zijne, en beiden
staren een oogenblik elkander met 10 hartstochtelijk verliefde ooggin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Boven, geschrapt : o
Toegevoegd in open ruimte .
Boven, geschrapt : Meester
Toegevoegd in open ruimte .
Toegevoegd boven de regel .
Boven, geschrapt : Meester
Boven, geschrapt : genoeg bewijzen
Hierna, geschrapt : betuigen
(8) Boven, geschrapt : gifciteerd
( 9) Boven, geschrapt :artstocht
(10) Hierna, geschrapt : verliefde
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aan. Dan ziet hij Rabaud en blijft even onthutst. 1
Jacques (tot Mevr. Reyer)
Mevrouw, zoudt u mij willen ...

Reyer ('t gelaat versomberd . Stelt voor)
Meneer Rabaud, professor in wiskunde . Meneer Jacques Daal,
schilder.

Rabaud (stiji-groetend)
Aangenaam kennis te maken ; hartelijk gefeliciteerd, meneer Daal .

[58]Jacques (als Rabaud)
[Aangenaam] z, meneer Rabaud. Dank u .

Irène (opgewonden-juichend)
0 ! wat heerlijk Jacques ! wat heerlijk ! Ik werd al zoo bang dat
et mis was .

[1acques
0, maar, je weet ook niet . ..] 3

Tante Cato
We werden er bepaald naar onder.

[Meur. Reyer
Ga nu zitten, Jacques, en neem 'n kopje thee .] 4

(1)
(2)
(3)
(4)

Hierna, geschrapt : Tot meur
Boven, geschrapt : Insgelijks
Toegevoegd op links .
Toegevoegd op links .
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Jacques 1
[Dank u, mevrouw .
eer tot Reyerjj 2 Ach, Meneer 3 Reyer,
hoe zal ik u ooit mijn dank kunnen betuigen ! Kon ik nu ook maar
iets voor u oen

Reyer (triestig-kalm)
U kunt iets voor me doen, Jacques .

Jacques (ietwat geschrikt)
Kan ik, [meneer Reyer] 4 ? Wat is het ?

Reyer (als boven)
Die benoeming niet aanvaarden .

[59] Tante Cato, Elvire, Iréne en Mev. Reyer te gelijk :
Tante Cato en Elvire
0!
Irène
Wat !

Mev. Reyer
Maar man-lie !

Jacques (verbaasd)
[Die . .. die]

benoeming niet aanvaarden, 6 Maar ! . ..

(1) Hierna, geschrapt : (weer tot Reyer)
(2) Toegevoegd boven de regel.
(3) Meneer over Meester heen.
Reyer toegevoegd .
(4) Boven, geschrapt : meester
(5) Boven, geschrapt : De
(6) Hierna, geschrapt : Meester
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Reyer
Ja, Jacques . Die

1

benoeming niet aanvaarden .

Jacques en Irène te gelijk ;
Jacques
En u heeft . . .

Irène
Maar waarom niet ?

De anderen kijken stom-verbaasd
[60] Reyer (2met inspanning kalm
Ik zal
Ja, ... ik heb er eerst voor gewerkt en nu spijt het mij .
open kaart met je spelen, Jacques . Daar even nog, vr je komst,
spraken we over je waarschijnlijke benoeming, en ik zei, hier, in tegenwoordigheid van allen, dat het mij, bij nader en beter inzien berouwde je daaraan geholpen te hebben .

Jacques (wanhopig)
Maar waarom, 3 , waarom ?
Reyer
Omdat ik, .. . te laat, helaas ! . .. (aarzelt) ben gaan vreezen, dat het
... (nieuwe aarzeling) [dat het] 4 de [ondergang] 5 voor je mooie,
schitterende kunst zou kunnen worden . - Je bent nog te jong, nog
veel te jong om nu [61] reeds vastgegroeid te zitten in een academische betrekking. - Jij moet vrij blijven ; jij moet nog eerst een paar
jaar strijden, leeren, zien, reizen, om je tot je volmaakte ontwikke-

(1) i over e heen, e toegevoegd .
(2) Hierna, geschrapt : spant
(3) Hierna, geschrapt : Meester,
(4) Toegevoegd in open ruimte.
(5) Boven, geschrapt : doodsknak
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ling als kunstenaar te kunnen vormen . Geloof me, Jacques, wij hebben ons samen vergist . Stap er van af, studeer en reis .
(Angstgebaar van Irène. Spannende aandacht van allen)
Jacques

Maar [meneer Reyer] 1, het is mijn bestaan, mijn leven ! Ik ben
arm, ik kan niet meer reizen ; ik moet eerst en vooral . . .
Reyer

Daar zal ik wel voor zorgen ; heb geen vrees . Je bent de eerste jonge schilder niet, dien ik op die manier geholpen heb .
[ 62 ]Jacques

ik weet het, [meneer Reyer] 2 ; ik ken uw generositeit bij ondervinding. (Wisselt een wanhopigen blik met Irène) Maar nu, [. .. nu] 3
kan ik niet [meer] 4, 5 nu mag ik niet meer .. . 6
Irène (ontsteld, met schorre stem invallend)

[Neen,]' Papa . . . dat ... dat mag u niet doen ;
[Reyer (verwonderd)

Waarom ? Wat gaat jou dat aan ?
Irène (hevig ontsteld)

Mij .. . mij gaat et aan . . .
Mevr. Reyer (geschrikt)

Irene ! ...
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Boven, geschrapt : meester
Boven, geschrapt : Meester
Toegevoegd in open ruimte.
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : Meester;
(6) meer . . . over . . . heen .
(7) Toegevoegd in open ruimte.
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Reyer (geschrikt)
Zoo ...
Iréne (als boven
Ja ... ja .. . mij gáát het aan ; want . . . Papa, ik . . . ik zal het u nu zeggen ... ik moet het u zeggen :] 1 . . . 2 als u Jacques doet vertrekken,
dan . .. (schrikgebaar van allen dan (heftig) dan wil ik met hem mee !

Meur. Reyer (streng berispend
Iréne !

[Verschrikte kreet van Elvire . Rabaud staat op. ] 3
Reyer (toornig,)
Wat ! ... wat zeg jij daar ! Wordt [sic] [je krankzinnig] 4 !

Jacques (angstig)
Iréne ! . . .

[b3] Iréne (heesch)
Ja, Papa, heusch, . . . ik meen het .

Reyer (woedend)
Wat meen jij ?

Iréne (als boven)
Dat ik ... dat ik ... en Jacques !

Mev. Reyer (gebiedend)
Zwijg, Iréne !

(1)
(2)
(3)
(4)

Toegevoegd op links .
Hierna, geschrapt : want . . . want
Toegevoegd boven de regel .
Boven, geschrapt : jij gek

13 1

[Jacques (angstig met doffe stem
Iréne !

11

Elvire (schreiend)
Och Iréne, ik smeek je .. .

Tante Cato (angstig)
Nee maar . . .

Rabaud
ik zal maar liever heengaan . U behandelt intieme familiezaken ...

Reyer 2
Geen familiezaken ! Blijf . (Dreigend tot Iréne) Wat durf jij daar zeggen ! Wat zou jij doen ? [64] Met hem wegloopen ? Meen je dat ?
(Schudt haar Zeg, ... meen je dat ! (algemeens angstbeweging)

[Reyer (driftig tot Jacques) 3
Jacques ! ... wat beteekent dat ? Wat is er gebeurd ?

Jacques
Er is niets gebeurd, meneer Reyer, ... maar.] 4

Tante Cato (huilerig)
Och God ! wat akelig ! wat naar !

[Reyer (dreigend)
Maar ...] s

(1) Toegevoegd op links .
(2) Hierna, geschrapt : (dreigend tot
(3) Hierna, geschrapt : Wat is er gebeurd, Jacques
(4) Toegevoegd op links, ter vervanging van geschrapt
Reyer (ot Mevr. Reyer
Charlotte . . . herken 'ij nog je dochter?
(5) Toegevoegd op links.
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Mevr. Reyer (schreit)
[Iréne] 1 is overspannen, Henri, ze weet niet wat ze ze[g] 2 t.
z, is ziek . - Kom, Iréne, ga weer weg, ga wat rusten, kind ; toe . toe.

(Tracht haar mee te krijgen)
Reyer (gebiedend)
Neen, . . . dat moet hier eerst klaar gespeeld worden . (tot Jacques)
Jacques . . . wat is er tusschen jullie gebeurd ?

[65]Jacques (diep ongelukkig)
// Er . . . er is niets gebeurd, [meneer Reyer] 3, ... maar .. . we houden van elkaar .//

Reyer (hevig schrikkend.)
Och God ! ... och God, och God ! (Staart als versteend naar Jacques .
Pauze) Oó ellendige ! . . . ellendige ! . . . wat ik vreesde ! ... wat ik voelde komen is dan toch gebeurd ! Oó ellendige ! ... rampzalige !

Jacques (Waardig ; met koelen blik, het hoofd rechtop)
In zoo ver ben ik schuldig, [meneer Reyer] 4 ; maar een ellendeling ben ik niet . (Snikt) Adieu ! Nog eens dank ik u voor al het goede
dat u [voor] 5 mij gedaan hebt . (wil weg)

Irène (Zich met een kreet uit Mevr. Reyer's knelling los.
worstelend)
Je zult niet ! . .. je zult niet ! Ik ga met [66] je mee ! Ik wil, .. . ik
zal ... met je mee ! met je mee ! ...

Elvire en Mevr. Reyer (huilend Iréne tegenhoudend)
0 nee, Iréne ! o nee ! o nee ! . ..

(1) Toegevoegd in open ruimte . Hierna, geschrapt : Z'
(2) g over (?) heen .
(3) Boven, geschrapt : meester
(4) Boven, geschrapt : meester
(5) Toegevoegd boven de regel .
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Tante Cato valt met een kreet achterover in haarfauteuil . Rabaud snelt
naar haar toe.
Reyer (smeekend en huilend, tot Jacques, wiens beide handen hij in de zijne knelt)
Jacques ! Jacques ! Jacques ! ik smeek je jongen, ga ! ... Meer kan
ik je niet zeggen, maar ik smeek je, ik smeek je, ga.

Irène (gillend en worstelend tegen Elvire en Mevr . Reyer)
Nee Jacques ! Nee Jacques ! Nee Jacques ! Ik wil met je mee ! met
je mee

[67]Jacques (wanhopig)
Ik moet gaan ! ik met !

Reyer
Ja Jacques, je moet, je met !
Irène (worstelend)

Nee ! nee ! nee !

Jacques
Adieu, Irène, ik móèt ! Adieu 1, Adieu !

Hij holt weg en laat in de haast zijn fiets staan .
Irène (worstelt zich los en holt hem na . Met een wilden
kreet)
Jacques ! .. . (Zij huilt krampachtig)

Reyer (Houdt haar stevig doch zonder geweld tegen. 2
Sussend.)

(1) Hierna, geschrapt : Meester
(2) Hierna, geschrapt :)

134

Nee nee, Irène, bedaar nu, bedaar . Later komt hij terug . .. Ik zal
je zeggen . . . [67] je zult begrijpen . . . maar later ... ga nu rusten, kom
. . . kom .
Irène huilt wanhopig door. Met behulp van Reyer, Mevrouw Reyer en
Elvire rechts af. Reyer dadelijk terug op.
Rabaud ([bij Tante Cato,]'

angstig tot Reyer)

Ach meneer, komt u toch ! de freule ligt in zwijm ! Wat moet ik
doen?
Reyer (toesnellend)

Koud water .. . wacht . (Grijpt naar de carafe)
Tante Cato (Plots overeind)

Nee nee ! nee nee ! Wat denk je wel ! mijn 2 haar ! mijn japon !
0 wat vreeselijk ! wat 'n scène ! 0 wat ellendig ! Ik ben op ! op !
[69] Reyer (koel)

Laat ons nu eventjes alleen, Cato . Ik heb met meneer Rabaud te
spreken.
Tante Cato (haastig af, rechts)

Ik laat je, hoor ; ik laat je ! Ik vind 't hier vreeselijk ! vreeselijk !
Reyer (kalm, bedroefd ; wijst naar een stoel)

Gaat u asjeblief zitten, meneer Rabaud .
Rabaud neemt plaats 3

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Hierna, geschrapt : japon
(3) Hierna, geschrapt : 7 onleesbare regels, doordat de tekst eerst met potlood (niet uitgegomd) en dan met zwarte inkt geschrapt werd .
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[70] [Reyer (hevig ontroerd
Meneer Rabaud . . . ik wou u zeggen . . . dat na deze . . .] 1
Reyer begint plotseling hevig te snikken . Rabaud staat op en strekt
meelijdend de handen naar hem uit.

Gordijn

(1) Toegevoegd boven de regel.
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[71] Tweede Bedrijf

Het schilder-atelier van Reijer 1. Links, voorplan, breede divan.
Links, tweede plan, poseert het model, in boerinne-kleedij, hoofd gebogen, naaiend aan wit goed bij een tafeltje. Achter het tafeltje een schut
dat voorstelt een kleingeruit raampje met witte gordijntjes. Links, derde
plan, onzichtbaar achter het schut, een deur. - Voorgrond, in 't midden, Reijer, schilderend. Rechts, voorplan, een breede tafel vol boeken,
papieren, schildergerei, enz. Ook een fouteuil en enkele stoelen. Rechts,
derde plan, een klein trapje, toegang gevend tot [72] een deur. Hier en
daar draperieen, kasten, schilderijen, gips-afgietsels, enz. enz. De geheele
achterwand een groot glazen raam met grauw, half gezakt gordijn en
uitzicht op de boomenkruinen van den tuin.
Eerste Tooneel
Reyer, Model.
Later Herman.
Bij het opgaan van 't gordijn zit Reyer met inspanning te schilderen.
De uitdrukking van zijn gezicht is somber, bedroefd. Het werk wil niet
vlotten. Hij schudt af en toe ongeduldig het hoofd.
Reyer (tot Model)
Het hoofd een ietsje hooger, asjeblief, [73] juffrouw (Model gehoorzaamt) la, ... zoo ... maar niet glimlachen. Gewoon kalm, rustig zitten werken. Zoo ... en de handen nog 'n ietsje meer naar voren
asjeblief ... goed in 't licht. - Goed zoo ... nu even stil zitten.

Hij werkt een poosje met inspanning door. In de verte, achter het
scherm, hoort men vaag een piano, die treurige muziek speelt. Reyer
houdt even op met schilderen, en luistert, met gefronste wenkbrauwen.
Werkt opnieuw door; schudt verdrietig het hoofd. Blijft even roerloos
zitten, beurtelings, met misnoegd gelaat, zijn schilderij en het model

(1) Dit is de enige bladzijde waar de naam "Reyer" met ",ij" geschreven wordt, op
aile andere plaatsen gebruikt Buysse "y".
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[74] bekijkend. Staat plotseling schouderschokkend op en gooit het palet
op zijn stoel. Met moedelooze stem .
Het gaat vandaag niet, juffrouw. We zullen er maar mee ophouden. U kunt gaan .
Model (staat onverschillig op)
Wanneer moet i terugkomen, meneer?
Reyer (zijn palet opruimend)
Morgen, . . . om 't zelfde uur .
Model
Best, meneer .
Zij gaat zich even achter 't schut verkleeden . Er wordt op de deur geklopt, rechts.
Reyer
Ja . . . binnen .
[75] Herman
Meneer, . . . de dokter is bij de juffrouw, en hij vraagt om u even
na de visite te spreken .
Reyer (schrikt)
Mij te spreken ! . . . Goed . Laat hem hier dan even binnen .
Herman
Best meneer . (Af)
Model (Komt verkleed van achter het schut)
Dag meneer.
Reyer
Dag juffrouw . Tot morgen .
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Model
Ja meneer (af achter 't schut
[76] De verre piano-muziek, die een tijd opgehouden had, herbegint .
Reyer luistert, schudt het hoofd . Nieuw geklop op de deur rechts .
Reyer (als 't ware schrikkend
Ja .

De deur gaat open en de dokter komt binnen .

Tweede Tooneel
De vorigen, de dokter
Dokter (vriendelijk, opgewekt gezicht . Glimlachend.)
Dag Reyer. Stoor ik je niet al te erg ? Hoe gaat het ?

Reyer
zoo zoo, dokter . (Zij drukken elkaar [77] de hand Het werk wil
vandaag maar niet vlotten . Ik heb mijn model maar laten gaan .

Dokter (gaat voor het schilderij staan
Nou, . . . het lijkt anders wel prachtig. Ach ! ach ! ik benijd jullie
kunstenaars toch . Wat moet het heerlijk zijn zoo dag aan dag, in elk
uur van je werken of [je] 1 denken, de verwezenlijking van je
mooiste ideaal te zien ontstaan en voor je leven . Jullie zien steeds
't gezonde, mooie leven, en wij aldoor het zieke, lijdend leven . En
daarenboven zijn wij, mannen van de wetenschap, toch maar [78] óf
abstractie-scheppers, M de nederige, ... de zéér nederige dienaars van
een macht, die nog steeds haar grootste en innigste geheimen aan
ons onderzoek verborgen houdt .

(1) Boven, geschrapt : van
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Reyer

0, dokter, incompleet en zwak zijn wij allen ; en wij, artisten, wellicht de incompleetsten en zwaksten van allen . Het leven is dikwijls
zoo ontmoedigend en zoo zwaar om dragen, dokter .
Dokter

Och kom ; het leven heeft ook veel goeds en moois, als de menschen maar het goede en mooie willen zien en betrachten, liever dan
te coquetteeren met allerlei pessimistische of zwaarmoedige [79]
beschouwingen . Nu is u wat gedrukt door dat droevig geval met Iréne, maar dat komt wel alles weer te recht met haar .
Reyer (ernstig)

Gelooft u, dokter ? (Presenteert een fauteuil bij de tafel en neemt er
ook een) Ga zitten. Wilt u ronken ?
Dokter (gaat zitten. Reyer ook)

Nee, dank u ; ik rook nu liever niet . Ja, .. . ik geloof het zeker . (Ernstig) Als u ten minste een handje wilt helpen . (Reyer maakt een
angstige, barsche beweging.) Neem me niet kwalijk als ik zeer openhartig met u spreek, Reyer . Ik doe het alleen in 't belang [80] van
uw dochter . Zij is ziek, weet u, zeer ernstig ziek, en u, niet ik, kunt
haar genezen .
Reyer (Schudt wanhopig het hoofd)

Dat denkt u, dokter ; maar ik kan het niet .
Dokter

Zeg dan maar liever dat u niet wil . (Ongeduldige beweging van
Reyer) Kijk eens, ik spreek nu niet langer als dokter . Ik spreek ook
als vriend van den huize : als jou vriend, ... neem me niet kwalijk
dat ik je weer tutoyeer . . . en als de vriend van je gezin . Welnu, Reyer, [81] ik vrees, zie je, ik vrees heusch dat ik Iréne niet meer genezen
kan, als jij me niet wil helpen . Je begrijpt wat ik bedoel, nietwaar ?
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Reyer (somber)
Ik begrijp je, ik begrijp je . ... Ik begrijp je, helaas, maar al te duidelijk. (Blijft even zwijgend staren in gedrukte houding . Schudt heftig het
hoofd.) Maar het kan niet ! het mag niet ! Iréne moet zich dat uit het
hoofd halen. Een mensch, gelijk wie, man of vrouw, moet de
kracht 1 hebben zich over een ongelukkige, onmogelijke liefde
heen te zetten . Wie [82] zulke kracht niet heeft, is niet voor den
levensstrijd gewapend.

Dokter (kalm)
En als iemand nu eenmaal voor dien strijd niet is gewapend ... wat
dan ? Moet zoo iemand dan maar . . . sterven, ook als dat „iemand"
je eigen kind is ?

Reyer
// Ik heb reden[en] Z, ernstige, onweerlegbare reden[en] 3 om
mijn toestemming niet te geven . (Opgewonden) Ik ben ongelukkig,
dokter, ik ben rampzaliger dan iemand denken kan. Mijn hart
scheurt en bloedt van smart en wroeging, omdat 4 mijn dierbaar
kind door mijn besluit, [83] (heftig) en door mijn schuld moet lijden .
Maar 't kan niet anders, het kan niet ; 5 (schudt met afkeer het
hoofd) Oo ! . .. ik mag mijn toestemming niet geven .

Dokter (kalm redeneerend)
Ik begrijp dat zoo'n huwelijk tegen je zin moet zijn, al is er ook
van Jacques persoonlijk niets dan goeds te zeggen . Ik begrijp dat jij,
van goede afkomst, vermogend, beroemd artiest, je dochter niet
graag afstaat aan het onwettig kind (Beweging van Reyer) van .. . van
een van je vroegere modellen, al is Jacques ook naderhand door het
huwelijk van zijn ouders als [84] wettig kind erkend 6; .., dat alles

(1) Hierna, geschrapt ; bezitten
(2) en over s heen .
(3) en over s heen .
(4) Hierna, geschrapt ; ? (onleesbaar)
(5) Hierna, geschrapt ; ik mag mijn toestemming
(6) Oorspr. herkend (h geschrapt met blauw potlood) .
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begrijp ik ... 1 [zoo] 2 zijn nu eenmaal de gevoelens ... en .. . de
vooroordeelen helaas ! ... in onzen stand ; maar wat ik niet begrijp,
. . . wat ik heelemail niet kan begrijpen is dat jij, . . . de toestand kennende, zoo onvoorzichtig bent geweest, Jacques, als was 't een eigen
kind, in de intimiteit van je gezin te brengen (Wanhopige beweging
van Reyer) Hoe is 't Gods mogelijk dat je 't gevaar niet hebt ingezien
dat daaraan verbonden was?
Reyer (somber)

Zoo is 't . . . en daar ligt ook een [85] groot deel van mijn zware
schuld . - Ik hield van hem, . . . ik bewonderde zijn kranig, frisch talent . Ik liet me gaan, ... ik dacht aan niets . Het was voor mij een
groot geluk hem te kunnen helpen en beschermen ... Toen ik me
eindelijk, te laat, helaas ! van den waren toestand rekenschap gaf,
heb ik van angst, [en] 3 van schrik 4 geduizeld, dokter . Ik heb gewenscht om dood te zijn ... en dat wensch ik nog .
Dokter (treurig hoofdschuddend)

Ach ! ach ! wat zijn wij toch arme, kleinzielige schepsels ! Als je
nu toch eenmaal zuiver en objectief over die zaak kon redeneeres,
als je je nu ook maar even [8b] kondet voorstellen, dat niet je eigen
ik, maar een ander, een vreemde, in denzelfden toestand voor je
stond, wat zou je, au fond, je eigen handelwijs in die van een ander
afkeuren ! . .. Een waardige, knappe, talentvolle jonge man en een
aardig, mooi, verstandig meisje, hebben elkander hartstochtelijk lief .
Zij passen uitstekend bij elkaar, zij begrijpen elkaar, een huwelijk levert alle mogelijke waarborgen van geluk voor beiden op . Maar de
jongen is arm en 't meisje is helaas rijk . ..
Reyer (in de rede vallend

Dat is het niet !

(1)
(2)
(3)
(4)

1 42

Hierna, geschrapt : maar (?)
Boven, geschrapt : dat
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : en van afschuw

[87] Dokter

Dat is het niet alleen, . . . ik weet het wel . Maar 't is toch één van
die elementen, die zoo'n huwelijk, volgens onze kreupele, bekrompen-burgerlijke begrippen, onmogelijk, laat staan : ongewenscht,
maken. - Doch laten wij nu ook aannemen dat de geldkwestie hier
heelemail niet in aanmerking komt . . .
Reyer

0 nee, heelemail niet.
Dokter.

Best . . . . Maar het meisje is, wat men noemt van goede familie,
heeft mooie relaties, behoort tot de beste kringen, en de jongen is
geboren als onwettig kind van [88] een moeder die model was bij
een schilder, en van een vader die ... wat was hij ook ?
Reyer (dof• somber)

Schrijnwerker .
Dokter
. . . die schrijnwerker is . . . En dit is nu voldoende om het huwelijk
[onmogelijk] 1 te maken, en 't frisch geluk van twee jonge levens
voor altijd te verwoesten . Het helpt niets dat de jonge man mooi,
knap, gezond, intelligent is ; dat hij van natuur gedistingeerd en 2
geraffineerd is, dat hij een talentvol, misschien geniaal artiest is, dat
hij werkelijk, in den allerbesten zin van 't woord, een superieur
mensch is . . . [89] hij is en blijft voor ons, domme, bekrompen, blinde slachtoffers van onze verkeerde begrippen en onze valsche opvoeding, . .. de onwettige zoon van het verdacht schildersmodelletje en
van den plebeïschen schrijnwerker . (Wanhopig gebaar van Reyer) Ik
weet het, ik weet het, .. . dat zit ons in merg en bloed geworteld, en
wij kunnen er niet tegen op . Ikzelf, in jou plaats, zou wellicht ook
zoo voelen. Ik zou denken dat die jonge man niet heel alleen staat

(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Hierna, geschrapt : zichzelf, als 't ware door
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in de wereld ; ik zou denken dat hij nog zijn vader heeft, - de
schrijnwerker - [waarmee] 1 ik op intiemen voet zou moeten
omgaan, 2 wat mij wellicht onmogelijk zou [90] zijn ; . .. ik zou
denken dat hij ooms en tantes heeft, neven en nichten, allen in mindere conditie, werklui, dienstmeisjes, . . . wat weet ik al . - Dat alles
zou ik denken en in alles het onhoudbare, het onmogelijke van den
toestand, voor mij, voor mijn vrouw en voor mijn dochter voelen .
En toch . . . en toch ! ... wat 'n gruwelijk, wraakroepend onrecht
dat hij, de jonge knappe man, en zij, het mooi, 3 verliefde meisje,
in wier beider eerlijk hart alleen de gezonde eenvoudige natuur
spreekt, daardoor 't geluk van gansch hun leven moeten zien vernielen ! . . . [ met emotie] 4 Neem me niet kwalijk, [91] Reyer, dat ik
hier niet eens meer als dokter of als vriend des huizes, maar nu bijna
als een rechter (opstaande) // het geluk en ook het laven, geloof me,
van je dochter sta te verdedigen . Een laatste maal vraag ik het je :
Hoe kon je zoo onvoorzichtig en zoo blind zijn, dat je 't gevaar niet
merktet van een toestand dien je zelf in 't leven hebt geroepen ; en
hoe kan je nu, hoe durf je nu, ... nu het te laat is, nu het gebeurd
is .. . je toestemming nog weigeren tot een huwelijk waarvan de allerlaatste hoop op redding van je dochters leven afhangt ? //

Terwijl de dokter deze laatste [92] woorden uitspreekt, is mevrouw Reyer stil, boven op het trapje, in de deurpost rechts verschenen . Onbewegelijk staat zij een poosje te luisteren . Bij de laatste woorden van den
dokter treedt ze langzaam met bedroefd gezicht naar voren
Derde Tooneel
De vorigen, Mevr. Reyer. 5 Later Herman
Reyer (opschrikkend; tot meur Reyer)
Jij hier ! . .. Waarom ? Is er iets ?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 44

Boven, geschrapt : dien
Hierna, geschrapt : ontvangen
Hierna, geschrapt : hartstochtelijk
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : Lat

Mevr. Reyer (neerslachtig,)
Ik ben er van weggevlucht . Die narigheid maakt mij kapot . En aan
Cato heb ik ook niets geen hulp . (Treurmuziek achter de schermen
Ze heeft weer alle [93] ramen van haar kamer dicht doen sluiten,
en in die duisternis branden de kaarsen op de piano als bij een lijkbaar, [de lijkbaar van haar doode liefde, zegt ze,] 1 en onophoudelijk moet Elvire haar die treurige muziek voorspelen . Nu zit ze weer
in een fauteuil te huilen, wie weet voor hoe lang (Smeeksni/ekend)
Henri . . . Henri ... ik smeek je .. . maak nu toch 'n eind aan die
ellende .

Reyer (somber, wanhopig)
Ik kan niet ; ik mag niet.

Mevr. Reyer zakt snikkend op een stoel. Treurmuziek achter de
schermen
Mev. Reyer (plotseling heftig)
Ze zal er gek van worden ! Ze [94] zal er van sterven, en 't zal jou
schuld zijn ! Hoe kan je ! . . . Hoe durf je !

Reyer
Ieder mensch, wie ook, man of vrouw, moet dié strijd kunnen uitstrijden

Mev. Reyer (heftig)
Maar ze kan niet, zeg ik je . Ze kan niet ! Och God ! Ze kan niet !
En waarom eigenlijk die strijd ? Is Jacques dan zooveel minder dan
Iréne ? En waarom, als 2 hij dat volgens jou was, heb je hem dan
in onze intimiteit gebracht ? Waarom heb je hem aangetrokken, beschermd, bejegend als een kind ten huize ? Is er iets aan hem veranderd ? Heeft hij iets [95] misdaan ? Ach ! ach ! Ik heb hem hier toch
niet aangetrokken, ik had hem liever niet op zoo'n intieme voet met

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Oorspr. as, l later toegevoegd .
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ons gezien, want ik zag en voelde het gevaar dat jij niet zag, dat
jij niet wilder zien . Ik [ook] 1 ben er bang voor geweest ; ik ook,
meer en vroeger dan jij, heb er tegen gestreden, .. . maar nu het voor
haar een kwestie van geluk of ongeluk, een zaak van leven of dood
is geworden, .. . nu kan ik niet meer, . . . nu durf ik niet meer ... nee
nee ... nu mag ik er niet langer tégen zijn . (Tot Dokter Dokter .. .
ik [96] smeek u, als vriend en als dokter . . . ik smeek u . . . zeg hem
't gevaar ... het groot gevaar . . . toon hem de misdaad . .. ja . .. de misdaad
de schrikkelijke misdaad die hij laat begaan .

Dokter
ik heb het hem gezegd, mevrouw .

Reyer (Plotseling als woedend, tot Mevr. Reyer)
De misdaad ! ... de misdaad ! ... Jij weet niet wat je zegt . Jij maakt
me gek, ja, gek, gek, gek ! Jij ... jij ... jij zoudt mij 'n misdaad doen
begaan . (Meur. Reyer schrikt van hem weg. Geklop op de deur.) Wie
.. . wie klopt daar [97] nu alweer ! Is 't dan 'n samenzwering tegen
mij ! Willen ze mij nu allen gek maken ! gek maken ! (Nieuw geklop.

Reyer (met razende stem
Binnen ! Binnen !

Herman (Rechts op; met een visitekaartje op een plateau
Meneer vraagt of hij u nog even kan spreken .

Reyer (Neemt het kaartje. Schrikt. Kortaf.
Neen . (Herman licht onthutst)
Meur. Reyer (zacht)
Wie is 't, Henri ?

(1) Toegevoegd boven de regel.
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Reyer (zenuwachtig)
Komt er niet op aan . Het kan niet ... het [98] mag niet. (Wanhopig ;
bijna huilend Waarom moet ik nu zoo gefolterd worden ! Het kan
niet, zeg ik je ; het kan niet ! het kan niet !

Mevr. Reyer (Schorre stem ; angstig gejaagd)
Wie is 't Henri ? Je moet mij zeggen wie 't is ! Is 't Jacques ?

Reyer (somber)
Ja.

Mevr. Reyer
0 ! ... je moet hem nog even ontvangen, Henri ! Je moet, je kan,
je mag niet anders . Je hebt het recht niet . . . zonder hem nog eens
te hooren . . .
[99] Reyer

1 zakt 2 plotseling snikkend op een stoel . Zich eensklaps vermannend; tot Herman .
Je wilt het ! ... 't Is goed ! Laat hem komen . (Herman af) Je wilt
het . .. welnu 't zal gebeuren (Heftig-ontroerd Maar o wee ! o wee !
o wee jullie allen !

Dokter en Mevr . Reyer staren hem onthutst en verschrikt aan . De treurmuziek achter het scherm houdt plotseling op . Geklop op deur rechts .
[ Dokter
Laat

1

meteen gaan .] 3

Meur. Reyer (met zwakke stem)
Binnen .

(1) Hiervoor, geschrapt : Reyer
(2) z over z heen.
(3) Toegevoegd op links . Hierna, geschrapt : Reyer
1 47

Reyer (Gedecideerd; tot dokter)
Neen neen ... jij blijft.
[100] Jacques verschijnt, ceremonieus in 't zwart gekleed, hoogen hoed

in de hand.
[VierdeJ 1 Tooneel
De vorigen, Jacques. Later Irene en Elvire
Jacques (ontroerde stem)
U vindt het wellicht onbescheiden, [meneer Reyer] 2 ••• en mevrouw, dat ik hier nog durf komen. Ik had u beloofd weg te gaan
... te reizen. Die belofte zal ik ook houden. - Enkel wou ik u, v66r
mijn definitief vertrek, nog iets vragen, waarop ik, zonder onbescheiden te zijn, wel recht meen te hebben. Mag ik ?

Reyer (zich inspannend om kalm te blijven)
Ja ...
[101] Jacques

Wlli mag ik het u vragen ?

Mew. Reyer
Hier, Jacques. Voor onzen goeden vriend den dokter hebben wij
in deze omstandigheid geen geheimen.

Reyer
Vraag het.

(1) Toegevoegd in open ruimte.
(2) Boven, geschrapt: Meester
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Jacques (groet met een hoofdbuiging de dokter
Ik dank u . (ontroerd) Iedere beschuldigde . . . iedere veroordeelde,
. . . [meneer Reyer] ' en mevrouw, die beiden voor mij steeds zoo
goed zift geweest, weet waarvan men hem beschuldigt, . . . waarom
men hem veroordeelt . . . U hebt mij veroordeeld, [102] [meneer Reyer] 2, en tegen uw vonnis mag ik in beroep niet gaan . . . maar wél
mag ik weten waaróm ik veroordeeld werd . Waarom is het, [Meneer
Reyer] 3, dat kwam ik u nog vragen ?
Terwijl Jacques spreekt verschijnen Elvire en Irène, in 't zwart gekleed,
even tersluiks in de deurpost rechts. Zij trekken zich een weinig terug
en blijven luisteren, ongezien door de anderen .
Reyer (Beleefd en kalm, maar innerlijk d'

ontsteld

Jacques, je vergist je . Het geldt hier geen rechterlijk vonnis, en
iedere vader heeft het [103] recht de hand zijner dochter te weigeren,
zonder eenige verdere uitlegging van zijn besluit . Ik zal niet beweren dat het een nétte manier van handelen is ; maar . . . qua recht . . .
dat heeft-ie . - Je zegt dat ik goed voor je ben geweest . Ik hoop het .
Het was ten minste mijn bedoeling . (Met diepe emotie Ik heb steeds
heel héél veel van je gehouden . . . en, . . . ik houd nog steeds heel veel
van je . En toch . . . zal ik je de hand van mijn dochter niet geven . En
nu smeek ik je, Jacques : tracht je in dit [104] harde, onverbiddelijk
besluit te schikken, zonder nog verder te vragen waaróm . Beschuldig mij van laagheid, van kleinzieligheid, van onmeedoogende hardheid ; haat mij, veracht en verfoei mij, maar ik smeek je, ik smeek
je (Valt plotseling snikkend met gevouwen handen op een stoel vraag
mij niet meer waarom . Ik kan, . . . ik mag het je niet zeggen .
Mevr. Reyer (veenend)
Ach Henri . . . Henri . . . waarom toch zoo hard?

(1) Boven, geschrapt :
(2) Boven, geschrapt :
(3) Boven, geschrapt :

Meester
Meester
Meester
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[105] Reyer (wanhopig)
Ik ben niet hard... ik ben niet hard . Ik ben maar zooals 't helaas !
moet . . omdat het moet ... omdat het moet .

Jacques (koel, streng)
't Is goed, [Meneer Reyer] 1, ik zal niet meer vragen, aangezien
u toch besloten bent niet meer te antwoorden . - Maar ik mag toch
wel gissen, 2 ik mag u toch wel zeggen waarom ik denk dat u mij
de hand van uwe dochter weigert .

Reyer
Dat kan ik niet beletten, maar waartoe dient het, aangezien [106]
het je toch ...

Jacques (als boven
Waarom, 3 , omdat ik voel dat ik het zeggen móét, evenals u 4
voelt dat u het niet moet zeggen. - Er is in mij iets diep gekrenkt,
iets diep gewond . 5 Ik lijd een foltering die u nooit hebt kunnen
voelen, en die u wellicht ook nooit begrijpen zult, . .. omdat het u te
vreemd is, omdat u er, - gelukkig voor u - te verre buiten staat .
(Korte pauze) Ik denk, 6 , (langzaam, met nadruk) dat u mij de hand
van Iréne [107] weigert, omdat ik als onwettig kind geboren ben, en
door mijn ouders tot een stand behoor, die al te diep beneden uwen
stand is . (Pauze. Angstig zwijgen van Reyer, Mevr . Reyer en dokter Is
het niet zoo,' ? ... Uw zwijgen zegt mij dat ik juist geraden heb,
dat het noodlot van mijn geboorte en van mijn afkomst als een banvloek op mij drukt . (Nieuwe pauze. Jacques wringt even wanhopig de

handen, en snikt. Beweging van Irène in de deurpost, rechts . Elvire

(1) Boven, geschrapt : Meester
(2) Hierna, geschrapt : Meester
(3) Hierna, geschrapt : Meester
(4) Hierna, geschrapt : volt
(5) . over , heen.
Hierna, geschrapt : Meester.
(6) Hierna, geschrapt : Meester
(7) Hierna, geschrapt : meester
Daarboven, geschrapt : meneer Reyer
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houdt haar tegen. Ik neem het u niet kwalijk, [meneer Reyer] 1,
en van uw [108] standpunt begrijp ik het, en wellicht voelde ik als
u, in uw plaats . De smet die op mij drukt door mijn geboorte is, in
onze tegenwoordige maatschappij, nu eenmaal een onuitwischbare .
(Snikt) Nog iets, nog een allerlaatste woord verlang ik u te zeggen, 2 .. . Jarenlang, hebt u mij beschermd, mij lief gehad, mij bijna
als uw eigen kind behandeld . (1eyer snikt) Ik zou verfoeielijk, schandelijk ondankbaar zijn moest ik het ooit vergeten of niet meer waardearen. (Met diepe ontroering) Ik waardeer het nog, [meneer Reyer] 3,
ik vergeet het nooit .. . nooit .. . En [109] toch, 4 nu ik wellicht voor
het laatst tot u spreek, nu mag ik u wel zeggen, ... nu mag ik u wel
smeekent doe het nooit meer tegenover iemand van mijn conditie ;
geef nooit meer aan een ander van mijn stand de teere, zachte illuzie
van familieleven, van gelijkheid, van . .. (met trillende stem) als kind
[des] 5 huize[s] 6 in uw gezin te zijn; .. . want, . . . de desillusie . .. die
vroeg of laat toch komen moet . .. is té hard, te vreeselijk hard om
[te]' dragen. (Snikt) Vaarwel, [meneer Reyer] g. (1y
eer maakt een
wanhopige beweging naar Jacques toe [110] Vaarwel, mevrouw, ik dank
u nogmaals ... voor al het goede .. . vaarwel, dokter.

Hij keert zich om en wil weg .
Irène (Hartstochtelijk binnen, te vergeefs 9 door Elvire
tegengehouden)
Neen ! neen ! neen ! Jij gaat niet ! Jij blijft hier, of ik ga met je mee !

Allen slaken kreten van ontzetting terwijl Irène zich aan Jacques houdt
vastgeklampt.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Boven, geschrapt : Meester
Hierna, geschrapt : Meester
Boven, geschrapt : Meester
Hierna, geschrapt : Meester,
Boven, geschrapt : ten
s later toegevoegd.
Toegevoegd boven de regel.
Boven, geschrapt : Meester
Hierna, geschrapt : ch
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Jacques, Reyer, meur. Reyer en Elvire (Te gelijk)
Irène ! . . . Irène !
Irène (Hartstochteljk)
Met je mee ! met je mee ! met je mee ! Ik laat je niet meer los !
[111] Ik ben je vrouw ! En jij bent mijn man ! mijn man !
Reyer (Hartstochtelijk en dreigend; tot Jacques)
Is 't waar, wat ze daar zegt ?
Irène (uitdagend)
Ja ! ja ! ja !
Reyer (Uitzinnig van woede ; tot Jacques)
Schurk !
Meur. Reyer en Irène deinzen verschrikt achteruit .
Jacques (Trotsch-verontwaardigd)
Wat bedoelt u, 1

meneer ?

Reyer
Of 't waar is dat zij, als je vrouw . . . [112] (Barst plotseling in snikken los
Irène (uitdagend-gillend)
Ja !Ja!Ja!
[ Mevr. Reyer
Och God ! och God !] 2

(1) Hierna, geschrapt : Meester
(2) Toegevoegd op links .
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?

Jacques
't Is niet waar, [meneer] 1 . Irène weet niet wat ze zegt . Fier mag
ik het hoofd voor u ophouden .

Reyer (Huilend van emotie)
0 ! gelukkig ! 0 mijn God ! gelukkig ! gelukkig !

Irène
Hij is mijn man ! hij is het ! Hij is het ! Hij gaat niet weg ! Hij
gaat niet weg ! (Klampt zich uitzinnig aan Jacques vast Jacques ! Jacques ! Jij gaat niet weg ! Jij [113] gaat niet weg ! Jij ... gaat .. . niet
weg !

Jacques (Schreiend; poogt haar armen los te krijgen)
Irène ! . .. Irène ! ... ik smeek je ...

Reyer (Woedend; tot Irène)
Laat los ! Laat los, jij ! Je bent gek ! Je pleegt 'n wandaad ! 'n misdaad ! (Poogt haar weg te trekken

Irène (steeds driftiger)
Neen ! neen ! neen ! (Gillend en schreiend . Razend tot Reyer)
Nooit ! hoor je 't ! Nooit ! nooit ! nooit i

Al de anderen (smeekend; met verschillende intonaties)
[114] Irène ! Irène !.

Irène (als boven)
Jij ... jij bent 'n beul ! 'n beul ! 'n Moordenaar ! 'n moordenaar !
'n moordenaar ! Hoor je 't ! hoor je 't ! Hoor je 't !

(1) Boven, geschrapt :

Meester
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Mevr. Reyer 1
[Irène ! je mag niet ! je mag niet ?] 2 (Valt plotseling voor Reyer
op haar knieen Henri, . . . ik smeek je . . . in naam van je kind . . . in
naam van haar geluk . . . van haar leven . . . in naam van ons allen . . .
i smeek je . . . stem toe . . . stem nu toe . . .
Reyerdreigend tot Iréne)
Laat los !
[115] Iréne (Bijtend, als een furie)
Neen !
Jacques (schreiend)
Iréne . . . ik smeek je, uit liefde voor mij . . .
Reyer (Heft dreigend de hand op)
Laat los, zeg ik je !
Iréne
Neen ! . . . Sla me dood ! Moordenaar . Lafaard ! Lafaard !
Mevr Reyer (met een kreet
Iréne ! 0 . . . Iréne ! (snikt)
Reyer (Deinst plotseling als in stommen schrik, drie schreden achteruit, Pauze.
Je weigert ! Je beleedigt mij . [116] 't Is goed ! . . . Nu . . . nu zal je
je doodsvonnis hooren ! (Schrikgebaar van allen Nu . . . nu zullen jullie 't allen hooren . Zij . . . zij heeft het gewild . . . jullie zullen 't
hooren .

(1) Hierna, geschrapt : (Valt op haar knieën)
(2) Toegevoegd boven de regel.
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Pauze. Stom-angstig staren allen naar Reyer . Irène laat Jacques langzaam los. Dokter wil weg.
Reyer
Nee nee . . . nee nee, dokter, . . . jij ook . . . jij ook zult het hooren .
(Verwilderd, tot Mevr. Reyer en jij ook . . . (tot Elvire) en jij ook .
Jullie hebben 't gewild, en je zult het hooren . (Tot [117] Jacques en
Irène) Je zult het hooren, . . . en . . . en . . . als je dan nog met elkander
trouwen wil . . . als . . . als . . . als je dan nog met elkander trouwen durft
. . . doe 't dan . . . doe 't dan . . . ik . . . Ik zal 't niet langer tegenhouden ;
. .- maar . . . maar eerst zul je 't hooren . . . eerst zul je 't hooren .
Mevr. Reyer (angstig)
Och God, Henri, wat doe je vreemd ! Wat is het ?
q acques en Iréne staren Reyer roerloos, in angstnolle spanning aan
Reyer (Opgewonden, gejaagd)
Wat het is ! Luistert . (Tot Jacques) Je moeder . . . je moeder . . . die
mij destijds . . . [118] vóór mijn huwelijk . . . diende tot model . . . je
moeder . . . is . . . is . . . is mijn maitresse geweest !
Mevr. Reyer
0 schande ! . . .
Jacques schokt met een doffen gil achteruit . Irène klampt zich wanhopig
weer aan hem vast. Haar oogen staren in verwildering op Reyer . Ook
Elvire slaakt een kreet van angst .
Reyer (Tot meur. Reyer
Ja . . . ja . . . schande . . . dat zeg je wel : Schande ! (Tot Jacques) En je
vader . . . de schrijnwerker . . . is . . . is je vader niet . . . Ik . . . ik . . . Ik ben
je vader ! (115] 1 chrikgil van Jacques)

(1) S over 0 heen.
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[119] Reyer (Wijst naar Irène)
En zij .. . zij is dus je zuster !

Irène
0 ! . .. o ! o ! [Jacques ! Jacques !] 1 (Zenuwachtig-huilend klampt
zij zich nog hartstochtelijker aan Jacques vast . 2 Doffe angstkreten
van Mevr. Reyer, Elvire, en Dokter.)

Reyer
Daar ! ... nu weet je 't ! Trouw nu ... trouw nu . . . als je nog durft .

Irène (om de beurt zenuwachtig huilend en lachend)
Jacques ! o, Jacques ! mijn broeder ! mijn broeder ! Nu kunnen
we [elkaar] 3 zéker nooit verlaten ! Jacques ! . . . 0, neen, Jacques !
nooit meer ! nooit meer ! . . .

[120] Jacques (Wringt zich met geweld uit Irène's omarming los .
Verontwaardigd tot Reyer)
Meneer ! .. . waarom ... waarom . (Plotseling snikkend met krampachtig gewrongen vuisten) 0 ! o ! o !
Reyer
Zeg niet : meneer . Je bent mijn zoon en ik ben je vader . Verwijten
mag je ; maar het bloed kan je niet loochenen (Als 't ware uitdagend ;
tot allen, die hem in stomme verslagenheid aanhooren) Ja, . . . aanschouw me maar, veracht me maar .. . spuw maar op mij ! Ik ben
'n lafaard, 'n huichelaar, 'n misdadiger ! Mijn leven lang heb [121]
ik gehuicheld en gelogen ; maar nu ... nu . . . nu spreek ik de waarheid ! . . . (Hijgend-gejaagd, terwijl Irène aldoor zenuwachtig - opgewonden om de beurt blijft lachen en schreien) Zij was lief en eerlijk ;
... en ik heb haar misleid en bedrogen . Toen 't kind moest komen,

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Hierna, geschrapt
(3) Boven, geschrapt : malkander
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(wijst naar Jacques) hij, ... toen wou ik met haar trouwen . [Maar] 1
mijn ouders verboden 't mij, en ik durfde 't verbod niet trotseeren .
Ik was klein, ik was laag, ik was laf. Ik . .. ik . . . ik gaf haar geld ...
Ik verkócht haar ... ik verkócht ham, mijn zoon, ... aan dien man
. . . dien schrijnwerker . .. [122] dien het niet schelen kon, .. . als hij
het geld maar had . Daarmee was ik gered (spotlacht bitter) gered, helaas ! helaas !
Ik was weer vrij . . . ik kon nu trouwen . ..

Mevr. Reyer (schreiend)
0 schande . . . schande .. .

Reyer (bitter)
Deftig trouwen, en mijn deftig leven leven met een meisje van
mijn stand. - Ik trouwde . . . en zij ... (wijst naar Jacques) zijn moeder
. . . stierf ! ... Oo ! .. . toen kwam de wroeging . .. de wroeging die mij
nooit [123] meer losgelaten heeft, en die nu eindelijk haar wreede
schuld komt vorderen . - Zoolang zij leefde kon ik het kind aan bare zorgen overlaten ; maar toen ze dood was wou ik ham, mijn zoon,
o God ! mijn eenige zoon, in de handen van den ruwen schrijnwerker niet laten . - Ik zorgde heimelijk voor zijn opvoeding, ik
volgde hem in 't leven, dag aan dag, met wakend oog . Toen ik merkte dat ook in hem de kiem der kunst ontsproten was, 0 ... toen was
ik gelukkig en trotsch, zooals alleen een vader wezen [124] kan .

Mijn zoon, mijn eenige zoon zou een groot schilder worden ; grooter dan zijn vader, ... want, hij kon wat ik niet kon, hij voelde grooter, mooier, sterker dan ik ; hij zou mijn meester worden . .. 2

Iréne ('Tegen Jacques aangevleid)
Jacques, o Jacques .. .

Jacques ([gefolterd] 3)
0 zwijg, o laat me, ik smeek je ! ...

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Hierna, geschrapt : Toen kwam, . . . als
(3) Boven, geschrapt : zenuwachtig-ontsteld
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Reyer
Toen kwam, . . . als 'n sinister voorgevoel . . . een plotselinge angst
mij folteren . - Jacques, schilder, moest onvermijdelijk, vroeg of
laat, met mij, 1 [125] met mijn vrouw en mijn andere kinderen in
aanraking komen . Op tentoonstellingen, waar hij door zijn talent
zou schitteren, in salons, waar men artisten aantrok, moest hij, fataal, onvermijdelijk, mijn vrouw, mijn dochters, ontmoeten . Ik
voelde opeens het groot gevaar en poogde 't af te weren . Ik dacht
aangezien ze tóch elkaar zullen ontmoeten, laat ik hen voor zijn, en
ze op de meest gewone en natuurlijke wijze bij elkander brengen .
Daarom introduceerde ik hem zelf in onze familiekring. Mijn emotie, mijn beurtelingsche [126] vrees, en hoop, en angst, zal ik u maar
niet zeggen . Ik wist het te verbergen. Toch kwam er langzaam aan
een zachte rust in mij . De omgang was gewoon - vriendschappelijk,
als van goed-en-vrijelijk-met-elkaar-vertrouwden, zonder meer . Ik
liet me gaan aan dat zachte gevoel, dat mij een zoon terug gaf . Ik
vergat het gevaar ; ik wou er niet meer aan denken ; ik vond het
alles zoo gewoon, zoo natuurlijk, dat ik slechts, bij lange tusschenpoozen van vrede en kalmte, als 't ware plotselinge weerlichten in
mijn ziel zag flitsen, [127] die mij dan opeens weer alles in afschuw wekkende kleuren ontsluierden : mijn lafheid, mijn laagheid, mijn
huichelarij, en [het gevaar ! . . . het gevaar ! . . .] Z de wraakroepende
wanverhouding tegenover mijn vrouw en mijn dochters . (Bevend)
Een . . . een van die verschrikkelijke openbaringsweerlichten heeft
mij plotseling weer helderziende gemaakt . Plotseling . . . als onder
een slag, heb ik gemerkt . . . o God van wraak en boetedoening ! dat
die twee elkander liefhadden ! . . . Het overige weet je . . . Nu sta ik
hier in zonde en waarheid als een [128] misdadiger voor u allen . . . .
Gij, mijn vrouw, kunt nu met verachting van mij weggaan . . . of eischen dat ik zelf dit huis verlate . . . dat ik . . . voor goed . . . verdwijn .
Gij . . . mijn dochters, zift allen eerbied voor uw onwaardigen vader
kwijt . . . Gij, dokter, mijn vroegere vriend, kunt mij nu den rug toekeeren. (Tot Jacques en Irène) Gij, . . . Jacques . . . en Irène . . . 0 ! (T/alt
plotseling snikkend met gevouwen handen vóór hen op zijn knieën)

(1) Hierna, geschrapt : en
(2) Boven, geschrapt : in
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0 ! .. . o ! u heb ik te veel misdaan, u weet ik niets meer te zeggen
.. . U . . . heb ik gedood . .. gedood ... gedood !

Allen schreien
[129] Irène (Hartstochtelijk-gejaagd)
Sta op, Vader, sta op ! Ik was dood en u laat mij herleven . (Helpt
Reyer op. Keert zich naar Jacques en omarmt hem vurig .) Mijn broeder ! mijn broeder ! Nu blijven we natuurlijk altijd samen ; nu mogen we, nu kunnen we niet meer scheiden . 1 (Juicht) Hij blijft
hier ! hij blijft hier ! Niet waar, Jacques, nu blijf je, nu blijf je altijd
. . . altijd bij me ? Nu wonen en leven we voor altijd samen ; nu ...

Jacques (worstelt zich los
Irene, . .. ik smeek je ...

[130] Mevr . Reyer (schreiend)
Je bent overspannen, kind ; het is onmogelijk, onmogelijk .

Reyer zakt wanhopig op een stoel
Irène
Onmogelijk ! . . . waarom onmogelijk ? (Tot Jacques) Jacques . .. je
houdt toch nog van me ? Zeg, Jacques, Jacques, zeg het mij . 2 [Ik
ben zoo diep geschokt, zoo diep ontroerd, Jacques . Ik ben zoo ziek,
weet je, zoo zwak en zoo ziek . Ik heb hulp en steun noodig . Ik ben
als verdwaald, ik weet niet meer waar heen ; ik . .. ik ... I 3 Je 4
móét [het] 5 mij zeggen [Jacques] 6 dat je nog steeds van me
houdt, en dat je hier blijft, dat je nu voor altijd bij me blijft .

(1) Hierna, geschrapt : Hij
(2) . over , heen .
(3) Toegevoegd op links .
(4) J over j heen .
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Toegevoegd boven de regel .
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Jacques (heftig)
Ik kan niet .. . ik mag niet. Ik word gek (Kort snikkend 0 God !
ik voel me gek worden . Ik . . . ik . . . Laat [131] me los ! (worstelt
razend Iréne, laat me los, zeg ik je, laat me los ! (duwt haar met

geweld van zich af. Stom van angst staart zij hem verwilderd aan . Hij
holt met een wanhoopsgebaar naar de deur rechts . Allen willen hem
na.)
Iréne (Met een snerpenden gil)
Jacques !

Jacques (Keert zich om
Irène ... Irène .. . (wanhopig-schreiend) Hóó ! ... (Holt weg)
Irène (Holt hem na. Valt tegen de gesloten deur.l
Gillend
Jacques ! ... Jacques ! ... Jacques ! . . . Jacques ! .. .
[132] zij bonst met de vuisten en

gilt

als een krankzinnige. Allen vlie-

gen op haar af. De deur gaat open en Tante Cato treedt verwilderd op .
(Vijfde)z Tooneel
De vorigen, Tante Cato
Cato
God ! ... lieve Hemel ! wat is dat hier ! (Angstig, tot Reyer en meur.
Reyer) Henri ... Charlotte 3 ... wat is er toch gebeurd ? Hou toch
stil . Bedaar toch . Meneer Rabaud is daar ; hij vraagt of hij kan ontvangen worden .

(1) Hierna, geschrapt :)
(2) Toegevoegd in open ruimte .
(3) Charlotte over (onleesbaar) heen .
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Reyer
Zeg hem dat hij even .. .

[133] Irène (duwt Cato ruw op zij, springt als een furie op de
deur, die zij met haar rug dichtdrukt)
Nooit ! nooit ! Men sla mij dood maar hij komt er niet in . (Wildgillend 1 en huilend Hij komt er niet in ! Hij komt er niet in !

Allen verschrikt achteruit
Gordijn

(1) Hierna, geschrapt

16 1

[134] Derde Bedrijf
IrMe's slaapkamer. Bed links ; deur rechts . Twee ramen in den achterwand, met gezicht op boomenkruinen in den tuin . Stoelen, fauteuils,
kast, lavabo, enz. enz. de meubileering en stoffeering in lichte tinten
van een aardige jonge-meisjes-slaapkamer .
Eerste Tooneel
Irène, Elvire, Reyer, Mevr. Reyer, Dokter.
Bij het opgaan van 't gordijn ligt Irène te slapen. Elvire zit naast haar,
lezend in een boek. Stilte. Beweging en [135] zucht van Irène. Elvire
kijkt angstig op. Irène ligt opnieuw onbewegelijk. Stil geklop op de deur.
Elvire staat op en gaat voorzichtig naar de deur .
Elvire (den vinger op de lippen, terwijl Dokter, Reyer,
en meur. Reyer zacht binnenkomen)
Ze slaapt, ... maar heeft daar eventjes bewogen . (Geheimzinnig) Is
Jacques gekomen?

Reyer (somber)
Ja.

Dokter nadert tot het bed en staart naar Irène. Schudt het hoofd.
[136] Mevr. Reyer (tot Elvire
Hoe was ze, vóór ze insliep ?

Elvire
Vreeselijk opgewonden ; aldoor aldoor vragend naar Jacques . 1
Verleden nacht had ze gedroomd, o zoo akelig, dat de trein ontspoord was, en Jacques verongelukt .

(1) Hierna, geschrapt : Van nacht had
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Dokter (bij de anderen terugkomend)
Ze slaapt heel rustig, nu ; ik zal haar zoo maar laten . Als ze nu
weer wakker wordt, en ze lijkt betrekkelijk kalm, en vraagt weer
dringend om Jacques te zien ... ach ... als het nu toch niet anders
kan ; ... laat hem dan even bij [137] haar komen . . . en contrarieer
haar zoo min mogelijk .

Mevr. R eyer
Maar als ze weer van trouwen spreekt, dokter ?

Dokter (na een poos
Ook dáárin moet je haar nu maar niet meer contrarieeren .

Mevr. Reyer haalt haar zakdoek uit en weent in stilte . Gaat naar het
bed toe.
Reyer (somber, tot dokter, apart
We moeten dus haar zin maar volgen ... ook tot in 't onmogelijke

(snikt) om haar een laatsten troost te geven, is 't niet, dokter ?
[138] Dokter kijkt Reyer strak-sprakeloos aan.
Reyer (Met doffe stem
Ik dank je ... ik heb begrepen .

Dokter (gaat naar de deur)
Adieu . Van avond zal ik nog eens terugkomen .

Beweging van Irène in 't bed.
Elvire
Dokter . .. dokter ...

Dokter keert zich om .
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Mevr. Reyer
Z'ontwaakt, dokter. Wacht nog even . . . Ze beweegt ... z'is
wakker .

Dokter komt voorzichtig terug
[139] Irène (ontwakend)
Mama ... E vare .. . waar is . ..

Mevr. Reyer
Stil kind . . . blijf rustig liggen . .. hier is de dokter ... Hoe gaat het ?
Iets beter ?

Irène
0 ja, mama, beter, véél beter . (Richt zich half overeind ; angstig.)
Maar waar is Jacques ? Hij is hier toch, niet ? Hij is hier ... ik weet
het . .. hij komt om mij .

Mev. Reyer (sussend)
Ja, kind, hij komt, hij zal komen (Angstig gewoel van Irène) Nee
nee, wees gerust . . . ik verzeker je . . . hij zal [140] komen .. . je zult
hem zien .

Irène (gejaagd)
Komen ! . . . nee, mama ; hij zal niet komen, want hij is hier . Hij
is hier, ... of hij komt niet meer. Als hij hier nu niet is, dan . . .
dan . . . (met stijgenden angst) dan is er een ongeluk gebeurd . . . ik weet
het ... ik voel het ... ik ... ik heb het in mijn droom gezien .

Mevr. R eyer
Wees gerust ; ... wees stil .. . en . .. ik beloof het je . .. hoor je .. . Irènetje ... ik beloof het je . .. je zult hem zien . Je moet alleen maar wat
geduld hebben. (Tot dokter) Is 't niet, Dokter, ze 1 mag hem zien,
maar [141] ze moet nog even wat geduld hebben .

(1) z over j heen .
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Dokter (nadert)
Zeker . . . zeker .. . laat eens even zien (Neemt haar pols zoo . . . best .
Nog eventjes wachten, hé ? (Opstandsgebaar van Irène) nee nee . . .
nog heel eventjes maar, tot de .. .

Irène (Trekt haar hand terug ; hartstochtelijk)
Ik kan niet langer wachten, dokter . Ik wil ... ik moet hem dadelijk
zien . .. anders gaat hij weer weg ... weer weg ... voor altijd van me
weg naar verre landen ... waar ik hem nooit meer . .. nooit meer . ..
nooit meer [142] vinden kan ... Want . . . dat 1 weet u wel, ... niet
waar, dokter, als hij [weer] 2 weg gaat dan sterf ik ... en ik wil niet
sterven . Ik wil leven, laven ... want hij komt om mij . . . hij komt mij
halen om met mik te trouwen .

Dokter (sussend)
Juist . .. juist . . . dat weet ik ; . . . dat weten wij allen . (Tracht te schertsen) Maar om te trouwen moet je kalm zijn, . . . dat weet je toch ook
wel, niet ? hé ? (Lacht) Je mag toch niet in opgewonden toestand op
het stadhuis komen . Dan zou de wethouder immers niet willen . . .
[143] hij zou jullie terugsturen, zeg . . .

Irène (opgewonden)
Jawel, dokter, dat [b] 3 egrijp ik, en ik zal kalm zijn . Want trouwen mag ik, trouwen moet ik, is 't niet, dokter ? Hij is toch maar
mijn halve broeder, dokter, en hij draagt een anderen naam als ik.
En trouwens, .. . niemand weet het ... niemand . .. en 4 herinnert
u niet, dokter, u heeft er eens met papa over gesproken, (angstige beweging van Reyer) jaren geleden, weet u 't nog, over huwelijken tusschen bloedverwanten . (Dokter schudt [144] ontkennend het hoofd)
Weet u 't niet meer ? Ik wel, heel goed nog . Papa vroeg het u. Is 't
niet, papa ? (Reyer haalt wanhopig de schouders op.) Jawel, papa, zeg
nu niet nee, u vroeg het . . . u vroeg aan de dokter of dat nu bepaald

(1)
(2)
(3)
(4)

Hierna, geschrapt : weel
Toegevoegd boven de regel.
b over v heen.
Hierna, geschrapt : we
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verkeerd moest uitwerken op de nakomelingschap wanneer bloedverwanten met elkander trouw[den] 1 , en de dokter antwoordde
„Wel nee, volstrekt niet, als ze van weerskanten maar niet erfelijk
belast . . . ja, dat zelfde woord heeft hij gebruikt . . . als ze van weerskanten maar niet erfelijk belast zijn . - Welnu, [145] hoe zouden Jacques en ik erfelijk belast kunnen zijn ? Niets, niewaar ? . .. niets,
heelemail niets. (Smeekt, met tranen in de stem . Ach toe, dokter, ik
smeek u, laat hem nu komen . Toe mama, papa, Elvire, ach, laat hem
komen. (Weent) Ach, kon ik 2 maar uit mijn bed 3 , ik ging zelf
naar hem toe ; [maar ik kan niet, ik kan niet .] 4 Toe, mama, Elvire, laat hem [nu] 5 komen, ik moet hem zien, . . . en ik beloof het
u, ik zweer het u, ik zal kalm, ik zal kalm 6 zijn .

Dokter (Keert zich met een teeken tot de anderen om. Dan
weer tot Irène.)
[146] Nou ... 't is goed kind . .. van mijn part mag jij hem gerust zien ;
maar ik weet heusch niet of hij daar al is . (Tot Elvire) Wil jij eens
gaan informeeren, Elvire ?

Elvire
Ja. (af)
Irène (gejaagd)
Mama, mijn spiegeltje .. . mijn haar [is zoo slordig]' . . . mijn kanten kraag . . .

Mevr. Reyer (geeft haar spiegeltje en kraag.
Ach kind, in Godsnaam, blijf toch kalm .

(1) den over en heen.
(2) Hierna, geschrapt : zelf
(3) Hierna, geschrapt : komen
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Toegevoe gd boven de regel .
(6) Oorspr. doodkalm (dood geschrapt) .
(7) Toegevoegd boven de regel .
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Iréne (werkt zenuwachtig aan haar toilet.
[147] Ik ben het, mama, .. . ik verzeker het u . (Met een stralend gezicht) Zie maar, nu hij komt ben ik genezen ! 0, . . . ik voel me kalm,
zoo heerlijk . . . heerlijk kalm . Hij komt ! .. . ik hoor hem ! 0, mama,
ik wou dat u mijn hart kon voelen . Het gaat zoo heerlijk kalm, zoo
rustig, zoo gelijkmatig-zeker . Het is de zekerheid, begrijpt u, de
zekerheid van het geluk die mij zoo kalm maakt .

Mevr. Reyer
Och God, ik ben bang, kind .

Iréne
Neen, mama, nee, ik ben niets bang, ik ben zéker . .. (Kijkt gretig
naar de deur U zult mij gelijk [148] geven, u zult zien . .. u zult zien
hoe heerlijk . .. heerlijk kalm ik blijf .

De deur gaat open en Jacques, geheel in 't zwart gekleed, komt binnen,
door Elvire 1 gevolgd.

Tweede Tooneel
De vorigen, Jacques, Elvire .
Iréne (Half overeind in haar bed . Heel kalm en zacht.
Daar is hij . . . mijn liefste . . . mijn liefste. .. . Dag Jacques, ... liefste
. . . kom bij me . Ik wist dat je daar was, Jacques ... ik wist ... dat je
mij nu kwam halen.
[149] Jacques

(angstig)

Iréne ! . ..

(1) Elvire over Irène heen.
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Irène (Met uitgestrekte armen
Kom hier bij me, Jacques, hier bij me, ... en zoen mij . Wat ben
je toch lang van me weggebleven, Jacques ! Waarom zoo lang ? Kom
nu, kom .

Jacques komt bij haar en knielt vóór haar bed . Zij neemt hem in haar
armen en zoent hem herhaaldelijk heel zacht en teeder .
Jacques (snikkend)
Iréne ! . . . Iréne . . .

Irène
Neen neen ... niet snikken nu . .. gelukkig zijn . .. gelukkig . . . Jacques .. . Ik ben [150] zoo ziek geweest, weet je, o, zoo lang ziek ; en
jij was toch zoo verre van mij weg . - Maar 'k heb gewacht, weet
je, omdat ik wel wist dat je toch komen zoudt . 0, Jacques,
[en] 1 ik had nog zoo 2 lang kunnen wachten, zoo lang, zoo
geduldig .. . tot den dood. [En toch] 3 kon ik niet leven zonder
jou] 4, maar zonder jou terug te zien had ik toch ook niet kunnen
sterven . (Lij begint zacht te veeenen) 0 Jacques ... Jacques . . . Jacques . . .

Mev. Reyer
Kalm kind ... kalm . Je hebt mij beloofd dat je kalm zoudt blijven .
Waarom doe je 't nu niet ? Waarom [151] windt [sic] je je nu weer
op?

Irène blijft zacht door veeenen. Reyer staat plotseling op en gaat met een
wanhoopsgebaar de deur uit . Dokter poogt vruchteloos hem tegen te
houden
Jacques (ontrukt zich brusk aan Irène's omarming)
Och God ! heb medelijden ! Ik kan niet meer ! ik kán niet meer !

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Hierna, geschrapt : veel
(3) Boven, geschrapt : Ik
(4) n over o heen, der jou toegevoegd .
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Irène (hartstochteljk)
Jacques ! . .. loop nu niet weer van me weg !

Jacques
Neen neen, Iréne, ik blijf, ik verlaat je nooit meer . (Komt zacht bij

haar terug)
[152] Irène (getroost)
0, dat is lief . . . wat is het 1 lief dat je terug komt . Ik dank je
Jacques . . . ik dank je . Kan je je nu iets mooier, iets grootar, iets verhevener voorstellen dan ónze liefde, Jacques ? Onze liefde is rythme,
is poëzie, is muziek . 0 ja, hemelscha, goddelijke muziek ! - Weet
je wel, Jacques, weet je, terwijl jij al die lange maanden van mij weg
was, en ik hier zoo ziek en eenzaam lag, moest Elvire uren lang muziek voor mij spelen ... Wagner . . . altijd Wagner ... de groote, hemelscha Wagner. (Zich opwindend) [153] 0, Jacques, je weet het niet . . .
je weet het niet, maar ... (tot Elvire) niet waar, Elvire, hoe dikwijls
heb ik hem niet weer tot me zien komen met de zwaan, als Lohengrin, in een aureool van zacht-glinsterend hemelsblauw en zilver
(Weer tot Jacques) En ik .. . ik was je Elsa, Jacques, en jij kwam mij
redden . . . maar nooit meer ging je van mij weg . . . nooit meer, o . . .
nooit meer (Haar hoofd zakt plotseling als uitgeput van vermoeienis,

op zijn schouder en zij hijgt pijnlijk .
Jacques (geschrikt)
Iréne !

[154] Mev. Reyer (toesnellend)
Och God !

Dokter en Elvire komen ook met angstige gebaren naar haar toe

(1) het over dat heen .
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Irène (Glimlachend)
't Is niets . . . 't is het geluk je nu voor altijd weer terug te hebben .
Ik ben zoo bang geweest, ik heb zooveel geleden, Jacques . (Omarmt

hem vurig)
Jacques
Stil nu, liefste, blijf kalm nu, blijf kalm . (Poogt haar weer te doen
liggen Ga nu even weer rusten, weer kalmpjes liggen, en vertel mij
later nog meer. Nu ben je vermoeid .. . de emotie is te sterk geweest .

[155] Irène (tegenstribbelend)
Ach neen, Jacques, dat mag je mij niet vragen . Nu heb ik het geluk
terug gevonden en ik laat het niet meer los . Het leven is zoo kort
en het geluk [is] 1 zoo vluchtig, o ... zoo vluchtig . (Als 't ware
gëinspireerd) 0 ! het geluk ! ... Telkens kwam het weer met de zwaan
naar mij toe . .. maar nu ... nu ik je in werkelijkheid bij me heb, .. .
nu begrijp ik toch dat het telkens zacht en droef weer verdween . . .
(Pauze. Weent zacht. Met verzwakkende stem 0, ja, Jacques, nu weet
ik het [156] zeker : zoo melancholisch-droef voer het telkens weer
van me weg, en ik bleef als vergeten en verloren heel alleen . (Pauze ;
weent. Want telkens droomde ik als in een nevel weg na je teere verschijning ... en ik was als Brunhilde slapend midden in haar vuurkring. - En jij was dan mijn Siegfried, die wel eens zou komen om
mij te verlossen, ... maar wanneer ? . . . wanneer ? .. . - 0 die lange
lange droeve dagen ! . .. ik sliep . . . ik droomde .. . en Elvire speelde
voor mij de laatste zang van de Walkure [157] de vuurzang ... het
droevig ... droevig hymne van het altijd droomen, . . . van het aldoor,
aldoor, aldoor wachten . . . En ik . . . ik kón niet wachten meer . . . ik
kon niet ... ik kon niet . ..

Zij barst in hevige tranen los en zinkt uitgeput neer, met haar hoofd
achterover in het kussen .

(1) Toegevoegd boven de regel,
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Mevr. Reyer (schreiend)
0 Iréne ! ... Iréne ...

Ook Elvire en Jacques schreien.
Dokter (stil, tot Jacques)
Ga jij nu weg als je kunt ...

[158] Irène ligt onbewegelijk . Heel zacht en langzaam 1 laat Jacques
hare hand los en recht hij zich op . Aarzelt even, alsof hij van haar niet
scheiden kon. Met diepe ontroering buigt hij ~danJ 2 over haar neer
en kust haar voor het laatst op het voorhoofd. Mevr. Reyer en Elvire
komen ~angstig/ 3 bij het bed staan. Lange pauze.
Irène (met zwakke stem
Jacques . .. ben je ... aar nog ?

Jacques
Zeker, liefste.

Irène (Heel langzaam, met dichte oogen)
[159] Weet je ... Jacques, . . . dat tante Cato . . . bij ons ... niet meer is?

Onthutst-verbaasd staart Jacques naar de anderen, die langzaam met
het hoofd knikken .
Jacques (aarzelend)
Ja, liefste, dat heb ik vernomen .

Irène (als boven
Zij vond het huis .. . hier . . . te treurig geworden. (Zucht diep

(1) Hierna, geschrapt : trekt
(2) Toegevoegd boven de regel.
(3) Toegevoegd boven de regel.
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Jacques (heel zacht
licht liefste, . . . maar nu is het niet treurig meer . . . en komt ze welwelacht terug .
[160] Iréne (heel zwak
Neen . . . nu is tier . . . niet . . . treurig meer, Jacques ; . . . nu . . . nu
is hier niets meer . . . dan geluk.
Mevr. Reyer
Spreek nu niet meer, kind . Je bent zoo zwak, zoo moe . Kom,
Irenetje, rust nu, slaap nu .
Iréne (als boven)
Ik rust . . . mama . . . ik rust . . . Maar slapen kan ik niet . . . nóg niet .
. . . Straks wel . . . straks . . . zal ik . . . heel lang . . . en heel zacht slapen .
(Haar handen gaan zoekend over de deken [161] 't Is vreemd, mama,
. . . ik zie niet meer . . . Zijn mijn oogen dan dicht . . . en . . . kan ik ze
niet meer openen ? . . . 0 . . . o ! . . . Jacques . . . waar ben je, Jacques ?
. . . ik zie je niet meer . (Jacques wil weer naar haar toe, maar de dokter
doet hem dringend teeken dat hij 't laten moet. Hik is . . . weg . . . mama
. . . moeder . . . . hij is . . . weg . . . en in zijn plaats zie ik weer Siegfried
. . . Siegfried ! . . . en ik slaap . . . ik droom . . . en de lentevogels kweelen
. . . en de zachte harpen spelen . . . en ik ben weer droevig . . . o zoo
droevig . . . en om mij [162] heen voel ik den vuurkring in den zwarten nacht, 0 ! . . . de sissende . . . suizende vuurking . . . die mijn oogen
verblindt, en Jacques . . . mijn Siegfried . . . tot mij niet meer laat naderen .
Elvire ! . . . Elvire . . . waar ben jij toch ?
Elvire (zacht-snikkend ; neemt hare hand
Hier ben ik, Iréne, wat wil je ?
Iréne
Elvire ! . . . waar ben je . . . ? ik voel je niet . . . ik zie je niet . . . ik hoor
je niet . Ik droom, Elvire . . . ik slaap . . . ik ben Brunhilde . . . en Siegfried moet [163] mij nu verlossen . - 0 ! . . . roep hem op, Elvire . . .
o, speel mijn droomzang . . . mijn slaapzang . . .
1 72

Op een teeken van den dokter Elvire vlug af. Jacques en Mev. Reyer
veeenen. Dokter gaat naar het bed en buigt zich over Irène. Achter het
scherm hoort men zacht de slaapzang der Walkure . Pauze.
Irène (Als in een droom ; met kwijnende stem, en een glimlach van gelukzaligheid op het gelaat .
0 ! ... 0 ! . . . o ! ... hij komt ! . . . hij komt ! ... Hij ... is . . . schoon
... ! Hij is . . . lief . . . lief .. . 0 . .. de vogels . .. de harpen . .. hij komt
... [164] hij . . . k .. . omt ! (Zij zakt weer achterover en blijft roerloos

liggen.
Zacht gaat de muziek achter de schermen door . Mevr. Reyer en Jacques
snikken wanhopig. Dieper buigt de dokter zich over Irène . Pauze.
Dokter (richt zich op. Zacht-bedroefd, tot Mevr . Reyer)
Het is gedaan, mevrouw .

Hartstochtelijk-snikkend storten Mevr . Reyer en Jacques vóór het doodsbed, op hun knieën . Zacht sterft de muziek achter de schermen uit.
Einde
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Drama : titel :

Familiedrama 1

Acte I
Een gezellige avond op een Ned . Congres
Prof. met zijn familie aan een tafeltje
Voorstelling van Baekelaer (?) [aan de mama en dochters] 2
In den achtergrond drukte, 3 spreker op katheder . ..
De 4 prof . en familie op den voorgrond, een gezellig hoekje
Prof. gegeneerd bij de voorstelling .
Bak. komt hem bedanken voor het vele goed dat hij hem gedaan heeft . Bak. heeft vernomen dat de prof . hem heimelijk ondersteunt, en hij dankt 5 hem daarvoor, waar de anderen het kunnen hooren . Te vergeefsch poogt prof, hem te doen zwijgen . Bak.
valt zeer in den smaak der moeder en dochters, die lang met hem
spreken . [Bak, triomfeert met nieuw boek op 't congres] 6 B.
heeft de oudste dochter al vroeger opgemerkt en ook zij hem . Zij
houden van malkaar en door de oudste dochter eigenlijk weet B dat
prof. wel iets voor hem gedaan heeft . Zij heeft namelijk een maal
op zijn bureau copie van B . voor het tijdschrift vinden liggen met
[een warme aanbeveling]' van den professor tot de andere redactieeden .
Eigenlijk hebben ze met malkaar al gewandeld en gesproken in
het gezellig afgezonderd hoekje vóór de prof . en familie er gekomen
zijn . Prof. schrikt als hij verneemt dat B en [zij]n 8 dochter elkaar
reeds zoo goed kennen . Les deux amoureux 9 se séparent avant
décidé que B. viendra demander sa main

(1) Boven, geschrapt : Boetedoening
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Hierna, geschrapt : kathe
(4) e over en heen .
(5) Hierna, geschrapt : er
(b) Toegevoegd in de marge .
(7) Boven, geschrapt : deze annotatie
(8) zij toegevoegd boven de regel .
(9) Hierna, geschrapt : onleesbaar.
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Acte II
Prof. et sa femme en tere á tête . Pr . somber . Mama door oudste
dochter bewerkt, tracht prof. tot eventueele toestemming over te
halen .
Verschijnt B die de aanvraag komt doen
Weigering van prof.
B. dit : C'est sans doute parceque je suis enfant naturel P . 1 finit
par lui dire pourquoi

Acte III
B. en het meisje wandelen samen in den tuin : B. diep gedrukt . Het
meisje 2 denkt op haar beurt dat haar vader weigert [voor 't oog
van de wereld] 3 omdat B . 4 een onwettig kind is . Maar daar zal
ze zich niet aan storen, zij zelve stelt hem voor om samen te
vluchten
Strijd en aarzeling van B . Het meisje dringt aan, verwijt hem zijn
koelheid, gaat zoo verre tot hem bijna te beleedigen
Dan zegt hij ook haar plotseling de waarheid
Hier aangrijpende scéne
Prof . en ook zijn vrouw komen er bij . Prof. beschuldigt zich
openlijk, en geeft zijn toestemming, als B 5 en het meisje absoluut
willen. [B . als superieur mensch moet weten wat hij doet . Misschien,
door zijn superiorité heeft hij 't recht tegen de gewone zedeleer in
te gaan] 6 De wereld weet er niets van : ze hebben te kiezen tusschen halve bloedschande en scheiding . Het meisje begrijpt niet
goed . Zij denkt niet aan bloedschande, [noch] ' aan sexueele verhouding . Zij wil alleen maar bij hem blijven, altijd blijven, is 't niet
als vrouw, dan als zuster

(1) Hierna, geschrapt : lui
(2) Hierna, geschrapt : vraagt hem waarom
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Hierna, geschrapt : met hem
(5) B over ze heen.
(6) Toegevoegd boven de regel .
(7) Toegevoegd boven de regel .
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De prof. ziet nu het kwaad van hun huwelijk [iets minder] 1
zwaar 2 in .3 Is een a huwelijk werkelijk immoreel in deze speciale omstandigheden ? Of is het slechts 5 't begrip der wereld die
het immoreel maakt ? Er is gevaar, zeker . Wat zullen de kinderen
zijn ? En toch geen erfelijke smet 6 drukt op een van beiden . Zij
zijn lichamelijk en geestelijk gezond : durven zij 't aan ? Hij, de
groots, eenige schuldige geeft zijn toestemming . Een dokter, vriend
van de familie, wordt geraadpleegd. Na lang luisteren en denken
zegt hij - doe het, waag het om erger kwaad en' rampen te vermijden.
Ou bien elle meurt de maladie et le revoir retour voyage avant de
mourir

(1) Boven, geschrapt : zo
(2) Hierna, geschrapt : niet meer
(3) Hierna, geschrapt : Wetenschappelijk bewijst hij het niet immoreels van de lichameljke vereeniging tusschen twee
(4) een over het heen .
(5) s later toegevoegd . Hierna, geschrapt : da
(6) Hierna, geschrapt : rust
(7) en over te heen.
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OVER VERTAALRECHTEN, DIALECTPASSAGES
EN PAPIERTEKORT
De Buysse-correspondentie van de uitgeverij Insel 1
door
Luc van Doorslaer
Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen

Vele mensen denken bij het horen van het woord 'literatuur' enerzijds nog steeds aan kleine, duffe studeerkamers, stoffige rekken en
eenzame onderzoekers, en anderzijds aan literatuur als vrijblijvend
tijdverdrijf, als de veruitwendiging van individuele en esthetische belangeloosheid . In beide gevallen wordt wel eens voorbijgegaan aan
het feit dat de literatuur in Europa sedert een tweetal eeuwen een
economisch goed is . De tijd van het literaire mecenaat, van de opdrachtgevers aan de vele hoven die zichzelf in de literatuur verheerlijkt wilden horen, heeft plaats moeten maken voor de harde wetten
van vraag en aanbod.
Mit der Ausbildung des kapitalistischer Literaturmarktes entstand eire
fur die burgerliche Gesellschaft typische Konstellation, die von verschiedenen Forschern wie folgt analysiert worden ist : In m~zenatischen
Verháltnissen, die von allen Beteiligten akzeptiert wurden, sicherte das
Mázenat den damit verbundenen Begriff der Kunst als divertissement gesellschaftlich ab . Als aber mit dem Entstehen der burgerlichen Kunst
die Kunst als autonome, von Zweckrationalitát abgelóste Erscheinung
institutionalisiert vuurde, veranderte sick die Beziehung der Kunst zu ihren materiellen Bedingungen einschneidend ( . . .) . Das Mazenat war immer ein besonderes persónliches Verhaltnis zwischen Mázen und
Kunstler gewesen, das mit den ókonomischen Mechanismen feudaler
Gesellschaften nicht verbunden war . Der Markt aber ist nichts KunstSpezifisches, sondern der zentrale okonomische Mechanismus fur alle
Bereiche der burgerlichen Gesellschaft . (Schmidt 1982 :88)

(1) Deze bijdrage is een aangepaste en uitgebreide versie van mijn lezing met dezelfde
titel op het derde Cyriel-Buysse-Colloquium aan de RU Gent, 11 .12 .1991 .
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Sedert de 18de eeuw maakte dit mecenaat plaats voor een literair
systeem, dat veel zelfstandiger en volgens eigen wetten is georganiseerd (cfr . Schmidt 1989) . Door het industrialiseringsproces van de
19de eeuw wordt het boek bovendien versterkt onderworpen aan
een complex systeem van produktie en distributie, het wordt net als
andere koopwaar 'verdinglicht' . En de rol van die hele economische
context wordt in het literaire onderzoek wel eens onderschat . De levensloop van enkele Duitse vertalingen van Cyriel Buysse kan model staan voor het doorslaggevend belang van extra-literaire gegevens . Sommige werden uitgebracht, andere niet, dat betekent ook
dat sommige werden gelezen, en andere niet . De ideale situatie dat
boeken worden gepubliceerd op basis van hun literaire kwaliteiten
(voorzover deze objectief meetbaar en generaliseerbaar zijn) wordt
in dit verhaal ten zeerste genuanceerd . Meer in het bijzonder zal ik
hier de economische en contextuele bepaaldheid van uitgeverijen en
vertalers aan de hand van een voorbeeld toelichten. De in oorsprong
alleen maar bemiddelende of verwerkende rol van deze instituties is
in de praktijk inderdaad vaak determinerend (cfr . Schmidt 1982 :
87-91) . Indien we vandaag de dag kunnen spreken van een Duitse receptie van Cyriel Buysse, dan is dat voor het overgrote deel het gevolg van de inspanningen en de belangstelling van enkelingen, in
hoofdzaak uitgevers en vertalers . En precies omdat zij, meer dan auteurs, sterk economisch bepaalde entiteiten zijn, zijn zij ook gevoeliger voor niet-artistieke, niet-literaire overwegingen . Het algemene
klimaat (en algemeen betekent hier : zowel literair-artistiek als ook
politiek-ideologisch en financieel) moet gunstig zijn vooraleer een
uitgever een beslissing neemt voor de publikatie van een of ander
boek.
Van Cyriel Buysse verschenen in het Duits zes publikaties in
boekvorm, waarvan vijf tijdens de eerste wereldoorlog (cfr . Van
Doorslaer 1988 :740 en Van Doorslaer 1989 :132) : twee romans (Em n
Lówe von Flandern en Rose van Dalen) en vier verhalenbundels . De
helft van deze publikaties verscheen bij de uitgeverij Georg Muller
in Munchen, één boek bij Hillger in Berlijn, één bij Reclam in Leipzig en één bij Insel in Leipzig . Dat Buysse zelf allesbehalve opgezet
was met deze Duitse vertalingen tijdens de eerste wereldoorlog,
wordt ondertussen ook algemeen aanvaard . Dat blijkt o.m. uit op182

merkingen in zijn correspondentie met Van Dishoeck (cfr . Van
Faassen 1989 :44-45 en 48).
Hoewel de uitgeverij Insel dus slechts één boek van Buysse uitbracht (en in 1918 ook nog een Fhmisches Novellenbuch met daarin
drie novellen van de auteur), bewaart het Goethe-und SchillerArchiv
in Weimar een hele Insel-briefwisseling die o .a . op Buysse betrekking heeft . Voor enkele algemenere gegevens over Insel en zijn directeur Anton Kippenberg baseer ik me gedeeltelijk op een onlangs
verschenen artikel over de globale belangstelling van Insel voor
Vlaamse literatuur tijdens de eerste wereldoorlog (Govaerts 1990) en
op een van de bijdragen in de reeks over de Insel-Bucherei (Tavernier
1990), zodat ik me voorts kan concentreren op het puur Buyssiaanse
aspect .
De uitgeverij Insel in Leipzig is ongetwijfeld één van de bekendere
Duitse uitgeverijen . Die bekendheidsgraad is in Vlaanderen nog wat
hoger dan elders, en daar is Kippenbergs persoonlijke voorliefde
voor Vlaanderen niet vreemd aan . Vóór de eerste wereldoorlog gaf
hij enkel Fransschrijvende Vlamingen als Verhaeren en Henry van
de Velde uit, maar vanaf 1914-'15 waren door de Duitse 'Flamenpolitik' de omstandigheden voorhanden voor een doorgedreven
Vlaams uitgevers- en vertaalprogramma . De gedrevenheid die Kippenberg daarbij aan de dag legde is een merkwaardige mengeling van
idealisme en opportunisme . Idealisme, omdat hij de banden met België wilde verstevigen via het edele boekbedrijf ; en opportunisme,
omdat hij dat deed als militair in een gebied dat bijzondere (maar
minder edele) aandacht kreeg van de bezetter . Kippenberg kreeg het
voor mekaar om Streuvels, Van de Woestijnti, Teirlinck en uiteindelijk ook Vermeylen in vertaling uit te geven (cfr . Govaerts 1990).
Het geval-Buysse was iets complexer, in hoofdzaak door ene Georg
Gártner, die roet in Kippenbergs eten kwam gooien .
Gártner was namelijk, privé, aan een vergelijkbaar parallel Vlaams
vertaalprogramma begonnen . De man moet zowat een talenwonder
geweest zijn, want hij was eigenlijk mandenmaker van opleiding,
maar vertaalde wel uit het Nederlands, het Noors, het Engels, het
.Frans, het Italiaans en het Russisch . Volgens zijn op dit moment
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78-jarige zoon, die nog in Nurnberg woont, maar zijn vader nauwelijks gekend heeft, zou hij die talen als autodidact geleerd hebben op
zijn talrijke reizen doorheen Europa . Hij was ook flink verankerd
in het sociaaldemocratisch milieu, o .m . door zijn redacteurschap bij
de Frankische Tagespost, het blad van de SPD-afdeling van Nurnberg .
Govaerts schrijft in zijn bijdrage dat Gártner „op aandringen van
Camille Huysmans" (in die tijd secretaris van de Tweede Internationale) aan zijn Vlaams vertaalprogramma was begonnen (Govaerts
1990 :745) . Er zijn enkele gegevens die op die mogelijkheid of op die
eventuele contacten wijzen, maar of die contacten rechtstreeks of
via tussenpersonen verliepen, is momenteel nog niet helemaal duidelijk . En zaak staat wél onomstotelijk vast : ook al vertaalde hij o .m .
ook Charles de Coster en Conscience, de ware lievelingsauteur van
Gartner was Cyriel Buysse . Dat blijkt reeds uit de brief waarmee de
Buysse-correspondentie van de uitgeverij Insel begint, nl . een brief
van Gartner aan Insel, gedateerd 4 .8 . 1916 . Gártner had gehoord dat
Kippenberg jacht maakte op de vertaalrechten van verschillende
Vlaamse auteurs, waaronder ook Buysse . Maar in deze brief meldt
hij aan Kippenberg dat hij reeds in 1914 (vóór de eerste wereldoorlog) van Buysse een schriftelijke toelating kreeg om diens werken te
vertalen . Gartner voegt een Duitse vertaling van Buysses brief bij

Den Haag 11 Laan van Meerdersvoort, 24 .Febr .1914
Sehr geehrter Herr,
Mein Freund Camille Huysmans hat mir uber Ihren Plan gesprochen,
and ich bin gerne bereis, Ihnen meine Werke ins Deutsche ubersetzen
zu lassen . Ihre Bedingungen : gleichmassige Verteilung des Honorars
zwischen Ihnen and mir nehme ich ebenf alts an . Nachstehend folgt das
vollstándige Verzeichnis meiner Werke
Het Recht van den Sterkste,
( . . .) [in totaal 23 titels - LVD]
Van hoog en lag [sic] .
Im Herbst erscheint
Zomerleven .
In Bearbeitung :
Typen, Novellen .
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Ich zweifle nicht, dans sick hierunter eine Anzahl Werke bef inden, die
Sie noch nicht kennen und aus denen Sie eine Auswahl treffen kunnen .
In Erwartung naheren Berichten
Hochachtend
Ihr ergebener
Cyriel Buysse .

De originele brief van Buysse is nooit teruggevonden (waarschijnlijk overleefde hij de tweede wereldoorlog niet, toen het huis van
Gartner in Nurnberg zwaar beschadigd werd) . Het lijkt echter
hoogst onwaarschijnlijk dat Gartner deze brief gefingeerd zou hebben, temeer daar de gegevens in de brief volledig overeenstemmen
met de werkelijkheid : de publikatielijst van Buysse, het adres in
Den Haag ; zelfs de datum 24.2 .1914 lijkt erg plausibel, want Buysse
was op 23 .2 .1914 net teruggekeerd naar Den Haag „na wekenlang
zwerven" (Huldealbum 1982 :95) . Indien we er dus van uitgaan dat
Buysse de brief aan G rtner werkelijk geschreven heeft, dan moeten
we de wenkbrauwen fronsen bij de verontwaardiging van Buysse in
een brief aan Van Dishoeck van 17 .2 .1916 (cfr . Van Faassen
1989 :44-45) . Daarin schrijft hij n .a.v . twee vertalingen die in de Vorwárts verschenen : „De vertaler teekent zich Georg Gartner en beweert 'Berechtigte Uebertragung' te hebben . Weet jij daar iets van
af? 't Is mogelijk [cursivering LVD] dat ik vroeger toestemming gegeven heb, maar ik herinner 't mij niet en die naam is mij onbekend .
Ik heb die nrs ook niet door den vertalenden mof ontvangen, maar
wel door Belgische vrienden die mij daarover hun verwondering uitdrukten . En 't schijnt dat er ook nog in andere bladen dingen van
mij hebben gestaan . Dat gebeurt dus alles zonder dat ik er iets van
afweer . 't Is plezierig voor mij ."
Dat Buysse niet eens twee jaar na zijn brief aan Gartner zich er
inderdaad niets meer van zou herinneren, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Misschien wilde Buysse in 1916 absoluut vermijden, op welke
manier dan ook met Duitsland te worden geassocieerd ? Dat vermoeden wordt gestaafd door de toon en de inhoud van zijn brief aan
Van Dishoeck . Hij ontkent de toestemming voor een Duitse vertaling eigenlijk niet, maar zegt „'t is mogelijk dat ik vroeger toestemming gegeven heb" . Bovendien zijn hem blijkbaar kritische vragen
gesteld „door Belgische vrienden die mij daarover hun verwonde185

ring uitdrukten" . En ook de woordkeuze „den vertalenden mof"
zou er kunnen op wijzen, dat Buysse zich categorisch van elke mogelijke Duitse link wilde distantiëren . Werd Gartner door een Buysse onder sociale en oorlogsdruk onterecht in een slecht daglicht
geplaatst?
Tot zover dit intermezzo n.a .v. Buysses brief aan Gartner. Gártner schrijft voorts, dat hij reeds een groot deel van de door Buysse
opgesomde werken volledig of gedeeltelijk heeft vertaald, en dat hij
reeds sedert de zomer van 1914 onderhandelt met verschillende uitgeverijen . Het begin van de oorlog hypothekeerde de publikatiemogelijkheden, maar voor enkele werken bestaat nu toch een overeenkomst met een uitgeverij (dat moet dan Georg Muller in Munchen zijn - LVD).
In zijn antwoord van 6.8 .1916 ziet Kippenberg de kwestie van de
vertaalrechten enigszins anders : volgens hem wil Buysse tijdens de
oorlog niet over rechten praten, maar heeft hij ze wel voor Insel gereserveerd voor ná de oorlog . Dit klopt ten dele, aangezien Kippenberg geen contact heeft gehad met Buysse, maar wel met diens
Nederlandse uitgever Van Dishoeck . Laten we daarom even enkele
maanden teruggaan in de tijd, om te zien welke initiatieven Kippenberg reeds genomen had vooraleer hij iets van Gartner afwist .
In een brief van 4.2 .1916 had Insel contact opgenomen met vertaalster Else Otten (die vooral in de jaren twintig heel wat werken
van Couperus in het Duits zou omzetten), met de vraag of zij Het
leven van Rozeke van Dalen zou willen vertalen . Otten stemt toe,
weliswaar onder de voorwaarde, dat zij alles naar het Hoogduits vertaalt, en dat de dialectpassages door iemand anders worden bewerkt .
Zij kent namelijk geen enkel Duits dialect, en dat is volgens haar wel
nodig om equivalentie met de „flámische Bauernsprache" (zoals
Kippenberg het in zijn brief van 4.2 .1916 uitdrukt) te kunnen bereiken . Kippenberg gaat akkoord met haar voorstel, hij zal een andere
vertaler voor de dialectpassages zoeken . Als Govaerts schrijft, dat
Otten het opgaf omdat ze „haar tanden gebroken [had] op de dialectpassages" (Govaerts 1990 :753), lijkt me dat een foutieve interpretatie . Ze had er zich namelijk niet eens aan gewaagd . Enkele
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maanden later, op 25.5 . 1916, schrijft Otten dat ze acuut ziek geworden is en maandenlang rust zal moeten nemen.
(. ..) so roerde ich leider ausser Stande sein, den mir gutigst uberwiesenen
Auftrag (Uebersetzung des Buysseschen Werkes „Het leven van Rozeke
van Dalen") auszufi hren and muss Sie daher zu meinero lebhaften Bedauern hierdurch hoflichst bitten, den mit mir liber dieses Werk am
19 .2 .d .Js . geschlossenen Vertrag frdl . lósen zu wollen .
Op 5.6 . 1916 ontslaat Kippenberg vertaalster Otten van Rozeke
van Dalen . De uitgever schijnt vervolgens absoluut geen gras over
zijn Buysse-ambities te willen laten groeien : nog diezelfde dag vertrekt er reeds een brief naar Van Dishoeck in Bussum, met de vraag
tot vertaling van Het Ezelken en Het Bozelken (bedoeld werd : 't Bolleken) . Van Dishoeck antwoordt, nadat hij contact heeft opgenomen met Buysse (cfr . Van Faassen 1989 :45), „dasz wir daruber jetzt
nicht, sondern erst nach dem Kriege reden kónnen" . Maar ondertussen was Kippenberg reeds op de hoogte van de plannen van Georg
Muller om twee boeken van Buysse uit te brengen (Em n Lówe von
Flandern en Flámische Dorfgeschichten) 2, en op 28 .6.1916 vraagt
hij aan Van Dishoeck hoe het in dat geval met de vertaalrechten
staat . Van Dishoeck antwoordt op 1 .7 .1916 : de genoemde werken
zijn bij andere uitgevers verschenen (Van Kampen en Becht met name), en Buysse is allesbehalve opgezet met die vertalingen, want
„nierranden hat der Autor Autorisation gegeben" (wat de brieven
van Gártner dus tegenspreken) . En bij wijze van beleefd afscheid
schrijft Van Dishoeck, dat hij Buysses werken voor later voor Insel
zal reserveren, „wenn Alles wieder beim guten Alten ist" . (Overigens verdedigt van Dishoeck in deze brief tussen de regels door ook
zijn eigen uitgeversbelangen, waar hij stelt dat „die literair-werthvolle Periode Buysse's" pas in 1904-1905 een aanvang neemt, en dat
de door Muller uit te geven werken „literarisch auch von geringerem Werth" zijn .)

(2) Een gelijkaardige ervaring had Kippenberg met Georg Muller n.a.v . de vertalingen
van de werken van Eekhoud . Insel dacht, over de rechten te beschikken, en ontdekte
dan, dat Muller vertalingen van Eekhoud aankondigde . Ook hier rechtvaardigde Muller
zich door te verwijzen naar de rechtstreekse contacten tussen de auteur en de vertaler,
net zoals bij Buysse en Gártner .
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Daar laat Kippenberg het voorlopig bij wat Van Dishoeck betreft,
maar met die belofte van de gereserveerde rechten probeert hij wel
Gartner onder druk te zetten . Die bijt echter flink van zich af, met
verschillende brieven van Buysse in de hand . Nu ja, in de hand . . . hij
citeert er tenminste uit in zijn correspondentie met de Insel Verlag .
In een brief van 9 .8 .1916 aan Kippenberg bevestigt Gartner nog eens
zijn standpunt, nl . dat de brief van Buysse uit 1914 voor hem gelijkstaat met een vaste overeenkomst, en dat hij die visie bevestigd
ziet door nog andere brieven van Buysse met aanwijzingen bij de vertalingen van Gártner .
( . . .) Ich habe in der Folge mit Buysse noch weiter korrespondiert und
ihm Mitteilung gecoacht, dass ich einep Teil seiner mir bezeichneten
Werke nicht mehr durch den Buchhandel erhalten konnte . Am 11 .Mai
1914 hat er mir aus Deurle bei Deinze in Ostflandern, wo er den Sommer uber jedes Jahr wohnte, geschrieben :
„Es tut mir sehr leid, dass es Ihnen nicht gelungen ist, einige von meinep Bi chern zu bekommer, deun gerade darunter sind ein paar, die zu
meinep besten Werken gehóren . Op 't Bloomhuis [sic] hat nicht viel zu
bedenten, aber Tuschen Leie en Schelde (Novellen) und namentlich Rozeke van Dalen (Roman in zwei Binden) muss bestimmt zu erhalten sein .
Dieses Buch ist vielleicht am besten von allen zur Uebersetzung geeignet . Mein Verleger C .A .J . van Dishoeck ist augenblicklich in Leipzig
als Delegierter der Niederlándischen Regierung bei der Buchausstellung, und ich zweifle nicht, dass das Buch mit allen meinep anderen
Werken dort liegt .
Inzwischen sende ich Ihnen, was ich noch besitze (binnen zwei
oder drei Tagen) doch mit dem hóflichen, aber dringender Ersuchen,
mir diese Werke spáter nach Gebrauch wieder zuruckzusenden, da
ich sie selbst habe entlehnen mussen, um sie Ihnen geben zu konpen .
In anderen Briefen hat mir Buysse erbetene Auskunfte gegeben uber
verschiedene flámische Volksausdri cke, die ich, da er háufig den Dialekt benutzt, bei der Uebersetzung in seinen Werken f and and die mir
nicht klar verstandlich waren . Ich habe ihm auch den Brief eines deutschen Verlegers gesandt, der sick fur Buysse interessierte and dem ich
mehrere Uebersetzungen vorlegte . Bald darauf brach der Krielt aus and
erschwerte meire Bemuhungen ungeheuer, da kein Verleger sick mehr
mit Uebersetzungen hefassen wollte . Ich habe aber trotzdem, wie
meire Verlegerkorrespondenz beweist, unermudlich gearbeitet, um
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die Sachen unterzubringen, and durch Abgabe kleineren Novellen
and Skizzen an Zeitungen das Interesse fur den Autor zu erwecken
gesucht 3 .
En toch is Gartner er uiteindelijk nog in geslaagd, de uitgeverij
Georg Muller van zijn voornemens te overtuigen . Overigens staan
ook in deze brief van Gártner weer verschillende gegevens die een
erg geloofwaardige indruk maken (bv. over Buysses verblijf in Deurle tijdens de zomermaanden, over Van Dishoeck op de boekenbeurs
in Leipzig) . Er is dus hoe langer hoe minder reden om aan te nemen,
dat Gartner een zwendelaar geweest zou zijn, die zonder toestemming van Buysse vertaalde . Wel integendeel, Gartner blijkt het wereldje van uitgeverijen goed te kennen, vooral vanwege zijn redacteurschap bij de Frankische Tagespost, zoals verderop in dezelfde
brief blijkt . En omdat zijn contacten met Georg Muller blijkbaar
toch niet echt van een leien dakje liepen (hij noemt die uitgeverij
„zerfahren", d .w.z . verstrooid, warhoofdig, slecht georganiseerd),
vindt hij het een eer om in de toekomst met de toch wel gerenommeerdere Insel-uitgeverij te kunnen samenwerken . In een brief van
16 .8 .1916 stuurt Gartner een lijst met de door hem reeds volledig of
gedeeltelijk vertaalde werken van Buysse . En die lijst is indrukwekkend .
( . . .) Von den Werken Buysses habe ich folgende zum Teil ganz ubersetzt, zum Teil begonnen
die Romanex
Het Recht van den Sterkste .
Schoppenboer .
Daarna .
Het Leven van Rozeke van Dalen .
Het volle Leven,
Het Ezelken.
't Bolleken .
Sursum Corda.
Wroeging.

(3) Tot dusver heb ik inderdaad reeds 24 Duitse vertalingen van verhalen van
BuYsse in kranten en tijdschriften gevonden, hoofdzakelijk vertalingen van Georg G artner.
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Den grossten Teil des Inhalts folgender Novellenbande:
Uit Vlaanderen.
Te Lande.
Van arme Menschen.
Tuschen Leie und [sic] Schelde.
Lente.
In de Natuur.
'k Herinner mij.
Stemmingen.
Eine Auswahl dieser Novellen in zwei Banden befindet sich im Druck,
an der Spitze des ersten Bandes steht der kleine, ungefahr 9 Bogen umfassende Roman "De nachtelijke Aanranding", Ferner ist im Druck der
Roman "Een Leeuw van Vlaanderen". 6 kleine Skizzen sind fur Reclams Universalbibliothek angenommen. Alles ubrige ist noch nicht
fest verge ben, von den Romanen und Novellen habe ich einen Teil im
Manuskript hier liegen, das andere befindet sich in Handen von Verlegem. Ich werde alles, was draussen ist, einholen und dem Inselverlag
vorlegen.
Gartner bewijst in deze brief trouwens, dat hij erg goed op de
hoogte is van de jongste ontwikkelingen in de Vlaamse literatuur,
als hij Kippenberg aanbiedt, om o.m. ook Teirlinck, Vermeersch en
Villa des Roses van Elsschot (pas verschenen in 1913) te vertalen. In
eerste instantie betoont Kippenberg vooral belangstelling voor de
romans Ret ezelken, 't Bolleken en Rozeke van Dalen, hoewel Gartner nog andere manuscripten aanbiedt, die hij dus van andere uitgeverijen heeft teruggeroepen (o.m. Ret recht van de sterkste en
Schoppenboer).
Op 26.11.1916 maakt Ganner ook voor het eerst in een brief melding van een concreet vertaalprobleem in Ret leven van Rozeke van
Dalen:
In einem der letzten Kapitel von "Rozeke" ist unter verschiedenen anderen verruckten belgischen Kneipennamen eine "Gesieperde kavanse"
angefuhrt; ich habe zwar eine dunkle Ahnung, was das bedeuten solI,
muss mich aber erst noch bei dem Verfasser genau erkundigen.
Zo mete en kom ik op het aspect van de concrete vertaalproblematiek nog uitgebreider terug.
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Ondertussen neemt Kippenberg een beslissing over drie Buyssevertalingen : Rose van Dalen zal deel gaan uitmaken van de succesrijke 'Bibliothek der Romane' van Insel, Das Eselein van de 'InselBucherei', maar 't Bolleken vindt in zijn ogen geen genade, „da es
doch nicht auf der Hoehe seiner sonstigen Werke stekt" (brief van
29.5 .1917) . Op 30 .6 .1917 stuurt Insel ook Der Brotfuhrmann en In
der Einóde terug, wegens voorlopig niet bruikbaar . Tijdens de tweede helft van 1917 staat de correspondentie tussen Gártner en Kippenberg dan in het teken van concrete vertaalproblemen in Rose van
Dalen. Na enkele steekproeven schrijft Kippenberg, dat de stijl van
de Duitse vertaling het origineel waardig is, maar dat hij op verschillende plaatsen grote onachtzaamheden (weglatingen) of subjectieve
interpretaties (toevoegingen) aangetroffen heeft . Kippenberg laat
zich hier kennen als een verdediger van wat we tegenwoordig in de
vertaalwetenschap een brontekstgerichte vertaling zouden noemen,
d.w.z. inhoud en vorm van' het origineel moeten zo getrouw en ongewijzigd als mogelijk overgebracht worden . Gártner verdedigt een
grotere vrijheid van de vertaler (bv . in een brief van 13 .8 .1917 : andere woordvolgorde, zinsopbouw en interpunctie), zodat de vertaalde
tekst niet als zodanig herkenbaar is, maar een integrerend deel gaat
uitmaken van het doeltaalsysteem (de Duitse literatuur) . Overigens
bewijst Gartner ook in dit hoofdstuk van de briefwisseling weer, dat
hij zich niet makkelijk uit zijn lood laat slaan . Zo citeert hij in zijn
brief van 13 .8 .1917 een van de beginalinea's van Rozeke van Dalen
met een vrij letterlijke én de vrijere, maar ook vlottere, door Gártner voorgestelde vertaling (deze laatste zal trouwens ook verschijnen) . Kippenberg schijnt door het voorbeeld overtuigd te zijn, want
hij is in zijn volgende brief veel minder streng en wijst er bovendien
op, dat beiden misschien een verschillende versie van het Vlaamse
origineel hebben . Jammer genoeg schijnen er dan een aantal brieven
uit de maand september 1917 te zijn verloren gegaan, met daarin een
hoop 'Flamismen' (typisch Vlaamse uitdrukkingen) . In een brief
van 7.12 .1917 aan de drukkerij van de Insel-uitgeverij meldt Gartner, dat Kippenberg deze problemen voorgelegd heeft aan enkele
Vlamingen 4, en dat hij alvast één zaak toch nog graag gewijzigd
(4) Kippenberg verbleef tijdens het grootste gedeelte van de eerste wereldoorlog als
officier in Vlaanderen.
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zou zien : de „Gespieperte [sic] Kavanse" van pagina 355 moet vervangen worden door „Tolle Bude" (zoiets als „toffe kroeg"), wat inderdaad ook nog gebeurt 5. Een klein jaar later, in oktober 1918,
wordt vertaler Gartner door Insel ook uitbetaald. Voor zijn vertaalprestatie van Rose van Dalen ontvangt hij 1600 Mark . Buysses gedeelte van de som bewaart Gartner tot na de oorlog, en sluist het
dan via Frau Kóster-Dyserinck in Hamburg (schoonzus van Buysse)
door naar Nederland .
Vanaf 1920 dringt Gartner bij Insel herhaaldelijk aan op de beloofde publikatie van Das Eselein, waarvan hij het manuscript in 1916
(samen met Rose van Dalen en 't Bolleken) naar Kippenberg gestuurd
had, die het toen wilde opnemen in de 'Insel-Bucherei' . Gartner
schrijft op 10 .1 .1920 :
( . . .) Sie Naben szt. von den Werken Buysse's ausser der „Rose van Da-

len" auch „Das Eselein" in Anspruch genommen, das ich Ihnen am 31 .
August 1916 nach Gent sandte . Ich stehe jetzt mit Buysse wieder in geordneter Verbindung and mochte ihm positive Mitteilungen coachen .
Darf ich fragen, bis warm ungefahr das Werk in Druck erscheinen
kónnte ?
Kippenberg schijnt geen problemen te maken om het werk uit te
geven, maar noemt geen datum . Wel stelt hij 2000 Mark als honorarium voor . Het einde van de oorlog schijnt dus absoluut geen invloed
te hebben op de onderhandelingen tussen Kippenberg en Gartner .
Volgens de brieven van de vertaler correspondeert hij ook opnieuw
met Buysse zelf . De voorgestelde financiële regeling via Hamburg
zou overigens ook op aanraden van Buysse gebeurd zijn, die zijn
schoonzus als vertrouwenspersoon in Duitsland aan Gártner had
voorgesteld . Dat schrijft Gaxtner in een brief van 22 .1 .1920, waarin
trouwens nog meer correspondentie met de auteur ter sprake komt
(5) A . Janssens, conservator van het heemkundig museum Rietgaverstede in Nevele,
zond mij na de lezing op het colloquium nog een uitgebreide verklaring voor de naam
„Gesieperde kavanse" . „Gesieperd" is een dialectische aanduiding voor een bepaald
soort lijnwaad, „kavanse" is bargoens voor een smokkelzak . De benaming „Gesieperde
kavanse" zou als zodanig indirect verwijzen naar de tot ca . 1914 bestaande herberg „De
smokkelkeete", een plaats waar de stropers samenkwamen . De brief van de heer Janssens (15.12 .1991) is in mijn bezit .
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( . . .) In Rucksicht auf die Valutaverhaltnisse hat er [Buysse] mir in den
letzten Jahren seine in Hamburg lebende Schwagerin Frau K~sterDyserinck als seine Vertrauensperson in Deutschland bezeichnet, die
Gelder fur ihn entgegennimmt and ihm dafi r entsprechende Anweisungen auf ihr in Holland befindliches Vermogen gibt . Auf diesem Wege habe ich ihm erst vor kurzem einep grosseren Betrag ubermittelt, in
der gleichen Weise werde ich auch mis seinera Anteil fur Das Eselein
verfahren . Sollten Sie aber vorziehen wollen, das Geld direkt an die ge nannte Adresse zu ubermitteln, bin ich ebenf alls damit einverstanden .
Buysse hat mir jongst angekundigt, dans er mir seine in den letzten Jahren erschienenen Bucher i hersenden wird, damit ich sehe, ob etwas darunter ist, das sick fur die Uebertragung ins Deutsche eignet . Die Titel,
die er mir nannte, sind folgende :
Oorlogsvosioenen [sic].
Van een verloren Zomer. Schetsen aan en achter het front .
De Strijd.
De Roman van een Schatsenrijder [sic].
De twee Pony's . Novellen uit den oorlogstijd .
Plus que parfait . Novelle .
Weiter teilt er mir mis, dass im Herbst in der Zeitschrift GrootNederland emn Roman aus dem flamischen Leben erscheinen wird unter
dem Titel „Zooals het was ." Es handelt von dem Flandern, wie es vor
dem Kriege war and wohl niemals wieder sein wird . Buysse wird mir
die Druckfahnen dieses Romans vor der Veróffentlichung in Niederland zur Verfi gong stellen. Wenn Sie Wert darauf legen, bin ich bereis,
Ihnen szt . die neuen Arbeiten Buysses zuerst vorzulegen .
Ich empfehle mich Ihnen
Mit der gróssten Hochachtung
Ihr ergebener
G . Gartner
Het einde van de oorlog schijnt ook Kippenbergs belangstelling voor de Vlaamse literatuur niet fundamenteel gewijzigd te
hebben . Reeds 4 dagen later stuurt hij de cheque van 2000 Mark en
toont hij duidelijk belangstelling voor Zooals het was. Buysses
aandeel van het honorarium (zijnde de helft, dus 1000 Mark) stuurt
Gartner dadelijk door naar Frau Koster-Dyserinck . Over de publikatie van Das Eselein zwijgt Kippenberg, en enkele maanden later
blijkt waarom . N .a.v . een andere vertaling deelt Kippenberg op
26 .4 .1920 mee, dat de uitgeverij meer dan ooit te lijden heeft onder
papiertekort :
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( . . .) da wir mehr deun je unter der Papiernol zu leiden Naben wir haben die grosste Mi he, unseren Verlag nur einigermassen auf dem laufenden und mit der Produktion unserer standigen Autoren Schritt zu
halten - und uns daher allem Neuen gegenuber die ausserste Zuruckhaltung auferlegen mussen .
Daarom kan er op dat moment geen sprake zijn van het uitgeven
van nieuwe auteurs . Nu is Buysse voor Insel niet nieuw, en dus
schijnt Het ezelken niet in het gedrang te komen . Begin 1921 wil
Gartner zoals beloofd de drukproeven van Zooals het was (Nederlandse versie) sturen, maar Insel laat weten, dat ze Zooals het was op
dat moment toch niet kunnen uitbrengen . De publikatie van Das
Eselein daarentegen wordt nog eens in het vooruitzicht gesteld voor
het einde van 1921 (brief van 4 .2 .1921) . Vervolgens ontstaat er in de
Buysse-correspondentie van Gartner met Insel een lacune van maar
liefst meer dan drie jaar (1921-1924) . Ofwel gingen weer een aantal
brieven verloren, ofwel vond Gártner dat hij niet kon blijven informeren naar de plannen van Insel met Het Ezelken. Pas op 9 .4 .1924
schrijft Gartner opnieuw, en wel nadat hij weer een brief van Buysse
gekregen had
( . . .) Cyriel Buysse erkundigt sick bei mir, ob der seis 1917 bei Ihnen liegende Roman „Das Eselein" noch nicht erschienen ist oder bis wann
er erscheinen wird . Ausserdem hat er mich beauftragt, wegen des von
Ihnen veróffentlichten Romans ,,Rose van Dalen" anzufragen . Er
móchte wissen, ob die Auflage vergriffen ist, oh eine neue Ausgabe veranstaltet wird oder oh er uber das Werk wieder frei verfi gen kann .
Op 23 .4 .1924 laat Kippenberg (alweer) meedelen, dat Das Eselein
misschien nog dat jaar zal verschijnen . Van Rose van Dalen zijn nog
heel wat exemplaren voorradig, zodat de vraag naar een eventueel
nieuwe oplage nog niet aan de orde is 6 . De allerlaatste brief uit de
correspondentie Gartner-Insel maakt een ontluisterend einde aan
het zeven jaar durende welles-nietes-spelletje van Kippenberg, die op
10 .5 . 1924 schrijft, dat hij Das Eselchen (sic) nog eens gelezen heeft,

(6) Die nieuwe oplage is er overigens ook nooit gekomen, i.t.t . bv. Flámische Dorfge.
schichten, Ein Lówe von Flandern en Arme Leute, waarvan telkens drie oplagen gedrukt
zijn.
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en dat het op hem een heel andere indruk gemaakt heeft dan bij de
eerste lectuur een aantal jaren voordien . Daarom ziet hij af van de
publikatie en stuurt het manuscript terug naar Nurnberg, met de
schrale troost voor Gártner, dat hij het ongetwijfeld elders aan de
man zal kunnen brengen, nl . bij een uitgeverij die „gure Unterhaltungslekture pflegt" . De 267 manuscriptvellen van Das Eselein
rusten sindsdien op de zolder van huize Gártner in Nurnberg .
De precieze reden voor de niet-publikatie van Das Eselein valt niet
ondubbelzinnig uit de briefwisseling op te maken . We kunnen een
drietal hypothesen formuleren, drie mogelijke oorzaken of een
combinatie ervan .
Eerst en vooral zijn er de voor de uitgeverijen ongunstige economische omstandigheden van kort na de eerste wereldoorlog, a .h .w.
gesymboliseerd door het papiertekort en de snel stijgende prijzen
voor papier. Ook de uitgeverij Insel blijkt zware moeilijkheden te
kennen, wat ook uit andere brieven van Kippenberg (die niet in verband staan met Buysse) af te leiden is . Steeds wordt de schrijnende
nood aan papier aangehaald als oorzaak voor de beperktere activiteiten van de uitgeverij . Zo onderhandelen Insel en vertaalster Else Otten meteen na de oorlog, in november 1918, over de publikatie van
Streuvels' Kriegstagebuch (in een vertaling van Otten) . Ook hier
meldt de uitgeverij, dat het boek op dat moment onmogelijk verschijnen kan, omdat er onvoldoende papier voorhanden is . In 1916
voerde het Duitse Rijk inderdaad een papiercontingentering (pas opgeheven in 1921) door, met als maatstaf de produktie van 1913 (cfr.
Rieger 1957 :175) . Bovendien werden vanaf 1918 extra-toeslagen geheven op de zgn . 'vredesprijs' van papier . Die meerprijs moest de
consumptie van papier afremmen, omdat er een gebrek aan grondstoffen en personeel was bij de papierproduktie . In 1918 bedroeg de
toeslag reeds 300%, en na de oorlog liep die nog verder op' . De
papiernood was reëel, maar ging uiteraard gepaard met prioriteiten
van de uitgeverijen . Daarop wijst ook Roland Links, de huidige
(7) Een ton papier kostte voor de oorlog in 1914 20,5 mark, in 1921 300 mark (cfr.
Koszyk 1968 :254) . De gevolgen van de economische crisis, waarvan het papiertekort
slechts een onderdeel was, voor het hele Duitse perswezen (o .m . het teloorgaan van vele
kranten) worden beschreven in Fischer 1973 :50-74 .
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directeur van de Insel-uitgeverij in Leipzig. Volgens Links werd het
papiertekort ook wel vaker als uitvlucht aangehaald om een manuscript niet te moeten aanvaarden : „( .. .), aber eins ist sicher : von
Papiermangel konnte damais nicht ernsthaft die Rede sein . Wenn
ein Verleger nicht will, ist ihm keine Ausrede zu dumm . (. . .) fur
Verhaeren, Streuvels und Timmermans war sogar mitten im Krieg
Papier genug da !" 8
Ten tweede is er de fundamentele vraag naar de waardering voor
de literator Buysse bij de uitgeverij Insel (eventueel bij uitbreiding :
in Duitsland), wat rechtstreeks verband houdt met de genoemde prioriteiten in geval van economisch ongunstige omstandigheden . In
de reeds geciteerde brief wijst Links ook op de adellijke sympathieën
van Kippenberg (vgl . Tavernier 1990 :175-176), die moeilijk verzoenbaar geweest moeten zijn met de literatuur van Buysse, waarin de
geboorte-aristocratie het meermaals zwaar te verduren krijgt (vgl .
Debbaut 1986 :passim) . Bovendien schrijft Buysse voor Kippenberg,
zoals die dat in zijn laatste brief vermeldt, „gure Unterhaltungslekture" : geen literatuur met hoofdletter ('Dichtung'), maar ook geen
triviaalliteratuur . Wél „Unterhaltungsliteratur", iets wat daar tussenin ligt . Een type van literatuur dat lang een ware rage was in
Duitsland (o .m. door de feuilletonromans in kranten en tijdschriften), maar na de eerste wereldoorlog, in een tijd van experimenten
en o .m. expressionisme, „eigentlich nicht so recht zur damaligen Atmospháre des Insel Verlages [pa&e]" (brief Links van 28 .4 .1992) 9 .
Dat betekende niet dat traditionelere Vlaamse literatuur bij Insel
niet meer kon . Zo bewijzen Claes - maar dat was dan weer in de
jaren dertig - en vooral Timmermans het tegendeel. Misschien verbleekte Buysse ook wel bij het volgens vele Duitsers oer-Vlaamse
dat Timmermans in Duitsland vanaf 1919 vertegenwoordigde?

(8) Brief van 28 .4.1992 in mijn bezit . Een (politiek) gebruik van de uitvlucht'papiertekort' werd in 1917 gemaakt door enkele Berlijnse kranten, die weigerden de rede van
een staatssecretaris af te drukken (cfr . Koszyk 1968 ;42)
(9) Bovendien had Buysse in Duitsland reeds een 'verleden', omdat maatschappijkritische verhalen van hem nog vóór de eerste wereldoorlog werden gepubliceerd in tijdschriften van sociaaldemocratische strekking . Ik onderzoek momenteel deze vertalingen .
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Ten derde is er de op het eerste gezicht misschien meest voor de
hand liggende verklaring, nl . het einde van de eerste wereldoorlog
en bijgevolg ook het einde van de bewuste 'Flamenpolitik' . Nu
blijkt uit de hele Insel-correspondentie m .b .t . Buysse (8x Otten, 5x
Van Dishoeck, 42x Gartner = in totaal 55 brieven) op geen enkel
moment dat het politieke aspect van de 'Flamenpolitik' een
doorslaggevende rol zou hebben gespeeld . Bijgevolg lijkt het ook gewaagd om te veronderstellen, dat het einde ervan ook het einde van
Buysse bij Insel zou hebben ingeleid . Kippenbergs Vlaams programma was tijdens de oorlog voor een deel ideologisch, maar alleszins
ook cultureel geïnspireerd . Er is bij Kippenberg zonder twijfel sprake van een persoonlijke liefde of voorkeur voor de Vlaamse literatuur, en die verdween niet als sneeuw voor de zon toen de oorlog
voorbij was. Wél heeft Kippenberg tijdens de oorlog overvloedig gebruik gemaakt van het hele apparaat dat hem in het kader van de
'Flamenpolitik' ter beschikking stond, en zijn werk werd door de
bezetter naar waarde geschat . Enige belangenvermenging is hier
dus niet uit de lucht (cfr . Govaerts 1990 :passim en Tavernier
1990 :179-181) . Maar wat specifiek Buysse betreft, kan ik alleen maar
vaststellen, dat in geen enkele van de 55 brieven op een of andere
manier gewag wordt gemaakt van een politieke of ideologische inspiratie.
Bij wijze van besluit : wat leert ons nu deze correspondentie ? Uiteraard vooral veel over de werking van de Insel-uitgeverij en over Anton Kippenberg . Ook nogal wat over de werking van het instituut
'literatuur' in een op moderne leest geschoeide samenleving, of zoals
ik bij het begin schreef : over het boek als 'economisch goed' . Maar
ik beperk mij hier tot Buysse zelf en zijn werken . Eerst en vooral
is op basis van deze briefwisseling toch wel het sterke vermoeden
ontstaan, dat Buysse rond de eerste wereldoorlog heel wat meer contacten met zijn belangrijkste Duitse vertaler heeft gehad dan tot dusver werd aangenomen (en dan hij zelf liet uitschijnen) . De Duitse
vertalingen moeten hem kort na de oorlog zelfs heel wat Duitse
marken hebben opgebracht . De mogelijkheid bestaat zelfs, dat Buysse voor de vertaling van Het Ezelken werd vergoed, zonder dat het
boek ooit verschenen is . Het geld is door Gártner alleszins naar
Hamburg overgemaakt . Of het ooit naar Insel is teruggekeerd, is
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onbekend . Het weinige dat tot dusver geweten was over de Duitse
vertalingen van Buysse, had vooral te maken met verontwaardiging
van de auteur . Op basis van het hier voorgelegde materiaal kan
gesteld worden dat die verontwaardiging slechts ten dele principieel,
maar voor een deel ook een gemaakte verontwaardiging was . Als we
Gártner mogen geloven (en daar zijn toch wel veel aanwijzingen
voor), heeft Buysse na de oorlog de contacten met de vertaler weer
aangeknoopt . Ook daarover is hier bijzonder weinig geweten. Gezien de publikatiedata van de Duitse vertalingen leek het ook voor
de hand te liggen, dat Buysse vooral dankzij de eerste wereldoorlog
in Duitsland werd uitgegeven . Op basis van deze briefwisseling kan
ook de tegenovergestelde thesis verdedigd worden . Indien er geen
oorlog ware geweest, zouden er méér Duitse Buysse-vertalingen geweest zijn. Want dan zou de initiatiefname van Gártner ongetwijfeld meer beloond zijn . Reeds vóór de eerste wereldoorlog had
Gártner contacten met verschillende uitgeverijen, en die zijn precies
door de oorlog een stuk bemoeilijkt . Zonder de oorlog en het daaruit ontstane papiertekort in Duitsland zou misschien ook Das Eselein bij Insel gepubliceerd zijn . En misschien was het dan niet eens
de goede keuze van Gártner om voor de gerenommeerde Inseluitgeverij te kiezen . Uiteindelijk heeft al die moeite slechts geleid tot
één publikatie (Rose van Dalen in acht jaar correspondentie, waarvoor Gártner wel verschillende andere manuscripten van andere uitgeverijen heeft teruggeroepen . Als we dat bv. met de uitgeverij
Georg Muller vergelijken (3 Buysse-boeken op 3 jaar), lijkt het aannemelijk te stellen, dat andere uitgeverijen een hogere Buysse-score
dan Insel hadden kunnen halen .

Antwerpen, augustus 1992 .
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CYRIEL BUYSSE EN DE VLUCHTELINGEN
door
J. van Bergen

Deel 7 van het Verzameld Werk van Cyriel Buysse bevat ook een
rubriek „Verspreide stukken" . Daarin is o.m. een deels beschouwend, deels verhalend opstel van de auteur opgenomen onder de
titel zij die wachten 1. Om meer dan één reden verdient deze tekst
een enigszins ruimere aandacht .
Het stuk verscheen aanvankelijk in het Amsterdamsch Weekblad,
een wekelijks bijvoegsel van het dagblad De Amsterdammer, meer
bepaald in het nummer van 26 december 1915 . Het droeg daar weliswaar een meer expliciterende titel, nl . : „zij, die wachten : de bannelingen uit België" . 2 zowat een maand later werd het onder zijn
huidige, verkorte titel, maar verder vrijwel onveranderd overgenomen in Vrij België, het bekende actief passivistische oorlogsblad dat
van 1915 tot 1918 in Den Haag werd uitgegeven door Frans van
Cauwelaert en Julius Hoste jr . 3
Het grootste gedeelte van de Eerste Wereldoorlog bracht Cyriel
Buysse in Nederland door . Dat is niet zo verwonderlijk voor wie
bedenkt dat hij zich na zijn huwelijk - op 1 oktober 1896 - met
de Haarlemse weduwe Tromp, geboren Nelly Dyserinck, metterwoon in Nederland had gevestigd, meer bepaald in de residentiestad
's-Gravenhalte . 4
Toen België op 4 augustus 1914 in de oorlog werd meegesleurd,
bevond het gezin Buysse zich nochtans op zijn buitengoed in Afsnee
(1) Cyriel Buysse, „Zij die wachten", in : Verzameld Werk, dl. 7, Brussel, 1974, pp.
374-377. Zie ook de „Inleiding", p . XXIII .
(2) Cf. R . Roerrans, Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse. . ., Kortrijk, 193 1, p. 62.
(3) „Zij, die wachten", in : Vrij België, jg . 1, nr. 23 (=28 jan. 1916), p . 10 .
(4) A, van Elslander, Cyriel Buysse, Uit zijn Leven en zijn Werk, 2 dln ., Antwerpen,
1960-1961, dl . 2, p . 5 .
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aan de Leie. Toch slaagde de auteur erin om samen met de zijnen
tijdig de wijk te nemen naar het neutrale Nederland . Daar bracht hij
overigens elk jaar de wintermaanden door . 5
De Buysses zijn er als Belgen niet alleen : tijdens de eerste drie
maanden van de oorlog waren in het totaal niet minder dan een miljoen van hun landgenoten, vooral Vlamingen, de grens met Nederland overgetrokken. Zowat 100 .000 gevluchte Vlamingen zouden er
tot aan het einde van de oorlog blijven, maar slechts een kleine minderheid daarvan vond een toevlucht in de omgeving van Den
Haag 6 .
Toch moeten die oorlogsvluchtelingen daar
onder meer door
hun taal - zodanig zijn opgevallen, dat ze althans de indruk gaven
met velen te zijn . Dit verklaart meteen de aanvang van het stuk :
„Talrijk heb ik ze deze zomer gezien" ...
Buysse ontmoet er op zijn wandelingen zowat overal : „op de hei
en in de bossen" in de toen nog erg landelijke omgeving van de residentiestad, maar toch vooral in Scheveningen. Een enkele maal zitten ze „tussen de helmbeplanting op de toppen van de hoogste
duinen" of „op de banken langs de Scheveningse strandmuur", een
van basalt opgetrokken zeewering, waarlangs een boulevard loopt .
Maar meestal vindt hij ze zitten op de wandelpier, „zich koesterend
in de zon, starend, starend in de verre verte naar dingen die zij alleen
schenen te zien ."
Onder de vluchtelingen die van de mooie zomer van 1915 genieten, zijn er natuurlijk ook vrouwen, en het valt Buysse op, dat die
wezenlijk anders op hun situatie reageren dan de mannen : terwijl
„de mannen veel sterker en inniger schenen ( . . .) te staren, halsstarrig
wachtend te staren naar de verre verten van het water en de horizont", schenen de vrouwen hun „obsessie even te vergeten en deden
levendig en schaterden en lachten ."

(5) A. van Elslander, a.w., dl . 2, p . 71 .
(6) Cf. J. Beyers-Bell, „Vluchtoord voor Belgen", in : 14/18. De Eerste Wereldoorlog,
dl. 2, Amsterdam, 1975, pp . 357-362 .
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Voor de omstandigheden die tot hun tijdelijk verblijf in Nederland hebben geleid, heeft de auteur overigens alle begrip : „zij zijn
gevlucht voor de gevaren en de verschrikkingen van de oorlog ; gevlucht onder het dreunen der kanonnen ; gevlucht toen hun stad of
dorp reeds brandde, gevlucht over de puinen en de lijken, met voor
eeuwig in hun diep-geschokte geest het gruwelbeeld van wat zij zagen en meeleefden" .
Maar ook al geldt dat waarom voor alle „bannelingen uit België",
toch wil Buysse die niet allemaal over één kam scheren . Hij beseft
immers terdege dat vele naar Nederland gevluchte Belgen zich daar
hebben „nuttig gemaakt, zich een werkkring (hebben) geschapen,
die hun lange, droeve dagen van ballingschap vult" : mensen die
zoals het verder heet „door wilskracht in nuttige arbeid hun droevig lot verzachten ."
Dit laatste geldt o .m. voor de Brabantse onderwijzer en latere
journalist Johan de Maegt (1876-1938), die in oktober 1914 een onderkomen had gevonden in het Zeeuwse Middelburg, en daar de hele
oorlog door een verbazingwekkende activiteit aan de dag legde . Hij
richtte er b .v. een Belgische school op voor de kinderen van oorlogsvluchtelingen, en nam de directie daarvan waar . Hij stichtte er ook
het „Werd der Vlaamsche Oorlogsmeters", waarvan hij de dagelijkse leiding naderhand overdroeg aan meur. Anna Hullebroeck, de
vrouw van de componist . Hij werkte er ten slotte ook geregeld mee
aan allerlei bladen, vooral aan „ Vrij België' : '
Ook de toen al wereldbekende pedagoog Edward Peeters
(1873-1937), tot 1914 gemeente-onderwijzer in Oostende, verbleef
tijdens de oorlog in Nederland, meer bepaald in het ZeeuwsVlaamse Schoondijke. In Oostburg opende ook hij een school voor
kinderen van Belgische vluchtelingen. Die groeide uit tot een heus
pedagogisch laboratorium . 8

(7) Cf. J. van Bergen, „Johan de Maegt", in : Nationaal Biografisch Woordenboek,
dl . 12, Brussel, 1987, kol . 459-462 .
(8) Cf. C. Verleyen, „Edward Peeters", in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
dl . 2, Tielt/Amsterdam, 1975, p . 1186 .
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Erg verdienstelijk maakte zich ten slotte ook iemand als de onderwijzer, journalist en letterkundige Abraham Hans (1882-1939), die
een groot deel van de oorlog in Vlissingen doorbracht . Voor de Belgen die daar een schuilplaats hadden gevonden, gaf Hans Engelse les
en hield hij lezingen . Hij stichtte er ook een Vlaamse toneelvereniging, waarvoor hij zelf de stukken schreef en als regisseur optrad
en richtte een dienst op voor hulp aan de Belgische krijgsgevangenen
in Duitsland . 9
Niet over mensen als deze Abraham Hans gaat het opstel van Cyriel Buysse, maar alleen over een welbepaalde categorie van Belgische oorlogsvluchtelingen, met name over hen „die niets anders
kunnen doen dan hopeloos starend wachten" . Die „zitten daar in
machteloze stilte hunkerend te lijden", verteerd als ze worden door
heimwee, „het droevigst leed der aarde, dat in de mens alle energie
en veerkracht doodt ." Het weglaten van de al te ruime toevoeging
„de bannelingen uit België" gebeurde dan ook weldoordacht .
Wat Buysse bij dit alles schijnbaar ontgaat, is dat ook de actieven
onder de vluchtelingen zich in bepaalde omstandigheden ontheemd
voelen . Dat is bijvoorbeeld het geval als het zondag is . Niemand
heeft die lusteloze stemming raker getypeerd dan Johan de Maegt
„Als het zondag is, dan gaan de Belgen hier verschrikt, beteuterd,
bedremmeld door de levenloze straten . ( ...) Dan zien ze er zelf zeer
bleek, zeer somber uit. Dan hangen hun armen slap . Dan zijn hun
benen loom . Dan staan hun ogen verwaterd . Dan hebben ze een gezicht als een grafsteen . Dan klinkt hun stem hol . Dan dommelt hun
geest . Dan weten ze niet wat te doen . Dan zoeken ze 't op de Markt,
doch vinden het niet ; zoeken het langs de kaden, en vinden 't evenmin . Dan weten ze op den duur niet meer wat ze zoeken ." 10
Buysses aandacht daarentegen gaat hier uitsluitend naar de passieven : „Zij kunnen niets dan wachten, droevig warend wachten .
Niets boeit hen, niets interesseert hen : noch het nieuwe van een on-

(9) Cf. J . de Maegt, Uit het leven van A . Hans, Kontich, 1934, p. 28 .
(10) J. de Maegt, „Als het Zondag is", in : Vrij België, jg. 1, nr . 12 (= 24 sept . 1916),
p . 11 .
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bekende omgeving, noch de schoonheid der natuurtaferelen, noch
het karakter van het volk waaronder zij nu tijdelijk leven" .
Volkomen anders reageert Johan de Maegt, die volgens zijn zeggen al vóór de oorlog menig opstel schreef over „Wat ons de Nederlanders leren" . Nu hij hier noodgedwongen voor langere tijd
verblijft, wil hij doelbewust doordringen tot „achter de gordijntjes",
wil hij „de sober versierde, witgekalkte gang (...) binnentreden en
de deur van de zitkamer openstoten" . Daar treft hem onder meer
de uitgebreide lectuurvoorziening van de gemiddelde Nederlander,
een geestelijke rijkdom die leidt tot de verzuchting : „Wanneer, wanneer mogen wij ook dat alles begroeten in Vlaanderen ?" Oorlogsvluchtelingen dienen er zich overigens van bewust te zijn, „dat
Holland voor de Hollanders is en het aan vreemden, in de eerste
plaats aan uitgewekenen betaamt zich erkentelijk aan te passen aan
's lands wijs ." 11
Wat refugiés als De Maegt en Edward Peeters ook opvalt, is „de
vaardigheid van de Nederlanders in hun spreken en schrijven" .
Want ook al „maken ze soms overdreven lange zinnen, onze gastheren kunnen hun taal in de regel zo lief, zo degelijk, zo bondig laten
klinken ! ( .. .) We hebben hier veel te leren !" 12
De passievelingen van Cyriel Buysse hebben intussen belangstelling voor iets heél anders . Het enige wat hen interesseert, is het lezen van kranten. „zij lezen erin alles wat hun hoop kan koesteren .
Zij geloven vast en trouw ieder gunstig bericht, en hun gretige verbeelding en hun vurig-groot verlangen maken het nog mooier dan
het er staat . Slechte berichten geloven zij niet, willen ze niet geloven . Zij slaan ze over of houden er bespiegelingen bij, die het slechte
weer goed moeten maken."
Hun materiële situatie is er de jongste maanden overigens niet op
verbeterd : „Hun geld raakt op, hun kleren [zijn] oud en versle(11) J . de Maegt, „Achter de Gordijntjes", in : Vrij België, jg. 1, nr . 12 (= 12 nov . 1915),
p. 9.
(12) J . de Maegt, „Een Fietstochtje langs de Grenzen", afl . IV (a), in : Vrij België, jg.
1, nr . 24 (= 4 febr. 1916), p. 10 .
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ten" . . . Toch is het vooral moreel dat ze lijden . Het nieuws van in
België achtergebleven familieleden en vrienden wordt altijd maar
schaarser . Daarenboven is het aantal Belgische vluchtelingen in Nederland gevoelig afgenomen . Nadat de bekende Antwerpse volksvertegenwoordiger Louis Franck (1868-1937) had laten weten dat
men toch wel weer rustig naar Antwerpen kon terugkeren, was er
inderdaad zo iets als een omgekeerde exodus op gang gekomen . Die
werd nog versterkt „toen de Duitse regering aankondigde dat iedereen zonder nadelige gevolgen kon repatriëren ." 13
Voor de apathie van deze blijvers geeft Buysse een treffende psychologische verklaring : ze zijn „willoos lam-gestaard op een verleden, waaruit zij de toekomst verwachten ." Geheel ten onrechte,
naar het hem toeschijnt . Het is immers een illusie te menen, dat alles
weer gewoon zal worden zoals vroeger : „hoe de strijd ook verloopt," aldus de auteur, uit „de wrede chaos der verwoesting" zal
onvermijdelijk „een nieuwe wereld" ontstaan .
Buysse kan deze passieve bannelingen dan ook maar één raad geven : te emigreren naar de Verenigde Staten of naar een van die andere „schone, rijke landen (. . .) over de wijde, verre zeeën, waar
miljoenen en miljoenen mensen in ongestoord geluk en vrede leven ." Daar wacht ook hen „in een nieuwe wereld een herschapen
bestaan" .
Dit wel heel radicale voorstel zal wellicht velen onder Buysses lezers hebben verbaasd, zo niet geërgerd. Nochtans hoeft het allerminst te verwonderen : Buysse kende de „Nieuwe Wereld" uit
ervaring; hij was er niet minder dan viermaal geweest, had er in het
totaal zowat twee jaar verbleven . En het land en de mensen hadden
op hem een onuitwisbare indruk nagelaten . 14
Toch kon een kritische reactie op Buysses stuk niet uitblijven . Ze
kwam er in de vorm van een alternatief portret van de Vlaamse
(13) J . Beyers-Bell, a .w., p . 359. Zie ook J . de Maegt, „Fietstochtjes naar de Grens",
afl . (I), in : Vrij België, jg. 1, nr. 16 (= 10 dec . .1915) : „Nu is het stil geworden : zo velen
ij n weer weg, terug naar 't land" .
(14) Cf. A . van Elslander, a.w, dl. 1, PP. 28-34 („Amerika") .
z
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vluchteling, in het kader van een reeks artikelen die Johan De Maegt
in Vrij België liet verschijnen . 15
De Maegt stelt de Vlaamse vluchteling van meet af aan als een ontgoochelde voor . Merkwaardig genoeg blijkt die ontgoocheling in de
eerste plaats te stoelen op morele overwegingen : door België binnen
te vallen, hebben de Duitsers een aantal essentiële geboden overtreden.
Gij zult niet stelen . .. Maar wie een huis had, werd daar door de
bezetter prompt uit verdreven : „Ik dacht, dat het mijn huis was .
Dat stelen immer stelen was, zij het van wie en door wie ook ! Zij
het om 't even in welke tijden . Maar ik was mis .
„Ik dacht, dat de Europeaan, Gods woord indachtig : Gij zult niet
doden, nooit meer de wapens op zou nemen . (...) Maar ik was
mis ." 16
Nochtans hadden althans sommige Vlamingen de Duitsers ooit
kunnen waarderen : „Ik dacht, dat geenzijds de Rijn ook mensen
woonden met gezond verstand, met een hart . (. . .) Ik zag ze uiterlijk
gelijk aan ons en meende, dat ze ook inwendig, in hart en ziel dezelfden waren . Maar ik was mis ."
Daarnaast krijgt een psychische ontwikkeling die Buysse uit het
oog verliest of althans onvermeld laat, bij De Maegt een sterke nadruk : de onthechting aan het materiële en de daaruit voortvloeiende
neiging tot het geestelijke . De Maegts type-vluchteling is daar bijzonder duidelijk in : „Ik ben de vluchteling, (. ..) die ook ontvlucht

(15) J . De Maegt, „Een Fietstochtje langs de Grenzen", afl. (IV b), in : Vrij België, jg.
1, nr. 31(=24 maart 1916), p . 14, en afl. V (a), in : Vrij België, jg. 1, nr . 32 (=31 maart
1916), p.11 . Vermoedelijk stond Abraham Hans model voor dit wezenlijk psychologische portret (cf. J. De Maegt, Uit het leven van A . Hans, p . 28 : „Hij reed met ons mede
naar Edward Peeters toe, die een school had geopend te Schoondijke") .
(16) Bij iemand als Abraham Hans - een oprecht gelovig protestant - speelden dergelijke godsdienstige motieven ongetwijfeld een rol . Een zelfde religieus gefundeerd pacifisme leidde ertoe, dat Hans in 1920 ook toetrad tot het eerste IJzerbedevaartcomité,
dat overigens alleen een hulde aan Joe English op het oog had (cf . L. de Lentdecker, ,,IJzerbedevaart", in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging dl . I, pp . 700-706, inz. p . 700).
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ben uit mijn vroeger leven . Ik heb nu eerst goed begrepen, dat het
geestelijke boven het stoffelijke staat . Dat het alle troost in zich
draagt . We waren wroet-dieren . (.. .) En we sloofden, vergetend onze
ziel . (. . .) En we slaafden ons lichaam moe, onze ziel dood ."
„De oorlog heeft ons geleerd, dat (. . .) geen luxe-huis, geen luxemeubelen, geen luxe-kledij nodig zijn om gelukkig te leven . Het eenvoudige leven heb ik nu eerst ten volle begrepen . In deze tijden kan
de geest werken, voor zoveel hij 't niet verleerd heeft . Maar hij vindt
alleen veel treurnis naast een straaltje blijheid (...) De geest peinst
zich suf ."
Toch lijkt ook deze op zichzelf teruggevallen man in uiterlijk en
gedragingen sterk op het type banneling dat Buysse ons ten tonele
voert. Zichzelf ziet hij als „de schrale-koffie-zwelger, de zwartebrood-kauwer . De peinzer die langs de straten gaat . (. . .) Die dwaalt
langs de huizen waar hij 't zijne niet vindt . Die dwaalt tussen mensen die hem niet kennen . Die 's morgens de zonne begroet, of de
regen, of de wolken, hakend naar iets nieuws, maar spoedig bemerkt, dat weer de dag van gisteren voor de zoveelste maal opnieuw
begint . Die in de kranten neust, hopend erin te ontdekken dat waarheen zijn hart zozeer verlangt : belofte van spoedige terugkeer naar
het vaderland. En ze telkens weer met hetzelfde gebaar van eentonigheids-verveling neerlegt .. ."
Niettemin volgt ook nu weer een kleine correctie : dat bannelingen geen oog zouden hebben voor „de schoonheid der natuurtaferelen", zoals Buysse beweert, trekt De Maegt uitdrukkelijk in twijfel .
Wel verbindt de vluchteling die onvermijdelijk met de oorlogssituatie waaruit hij is ontsnapt, maar waaraan hij steeds weer moet terugdenken . Hij is dan ook de man „die de zonne ziet wegsterven in
vuurkolken, en droomt van zonsondergangen in eigen land . Die,
over de vlakten, de nachten ziet welven met vriendelijke maan en
monkelende sterren - en eraan denkt hoe diezelfde hemel koepels
over zijn land en over de streek waar de IJzer vloeit ."
Over de materiële situatie van de Belgische vluchtelingen schijnt
De Maegt het tenslotte met Buysse eens te zijn . Het financiële aspect
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ervan „Hun geld raakt op" kan hij alleen maar beamen : „Toen
ik in Nederland aankwam had ik na een achttal dagen geen stuiver
meer op zak." Hun bezittingen hadden de refugiés voor het grootste
deel moeten achterlaten : meer dan een paar „sjofele pakjes" hadden
ze bij hun aankomst niet bij zich .
Zowel Buysse als De Maegt schilderen ons hier een type, met name een van de vele typen van Belgische oorlogsvluchtelingen . Aan
Cyriel Buysse komt hoe dan ook de eer toe, als eerste een poging
in die zin te hebben ondernomen . Johan de Maegt heeft daar, met
de journalistieke gevatheid die hem eigen was, handig op ingespeeld.
Beide teksten zijn niet alleen onderling complementair, ze hebben
samen ook een onmiskenbaar documentair belang. Wat enige literaire waarde overigens niet uitsluit .
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KRONIEK
CYRIEL BUYSSE oktober 1991- september 1992

Hét nieuws van het afgelopen jaar is natuurlijk het opduiken van
een exemplaar van Goeverneur's Oude Huisvriend uit 1890, met
daarin twee onvindbaar geworden teksten van Buysse : Beter laat
dan nooit en Op den Senegal. Maar dat wist u inmiddels al en misschien hebt u ze zelfs al gelezen . Daarom keren we even terug naar
het punt waar we in onze vorige kroniek waren gebleven : de aankondiging van een bundel reisverhalen van Buysse . Reizen van toen.
Met de automobiel door Frankrijk, samengesteld en ingeleid door Luc
van Doorslaer is begin 1992 verschenen (Antwerpen-Amsterdam,
Manseau) . De bundel bevat de drie „reisboekjes" De vrolijke tocht
(1911), Per auto (1913) en De laatste ronde (1923), aangevuld met
Super-indrukken van Parijs in 1923 en Buysses laatste reiservaringen,
Riviéra-impressies (1932) . De teksten zijn overgenomen uit deel 6
van het Verzameld werk maar hebben hier een heel lezenswaardige
inleiding meegekregen over „Cyriel Buysse en de automobiel" .
Het genre van het reisverhaal was in Buysses eigen tijd al populair :
De vrolijke tocht werd herdrukt in 1915 en 1926 ; en Per auto kreeg
in 1920 een herdruk die door niemand minder dan Willem Kloos
lovend werd onthaald . Maar ook nu wordt in de pers nog positief
gereageerd op deze onderhoudende anekdotische stijl . Buysses verteltrant kan nog boeien - dat zal voor de trouwe Buysse-lezer geen
verrassing zijn - maar deze verhalen worden ook gewaardeerd als
tijdsdocument én omdat ze het al te beperkte beeld verruimen dat
ons door de literatuurgeschiedenis werd opgedrongen : „hier spreekt
niet langer de meedogenloze naturalist uit de vorige eeuw, maar wel
de rijpere observator op het hoogtepunt van zijn vertelkunst" (De
cirkel 15 .4 . 1992) . Het publiek voor deze literatuur is dan ook heel
breed : zowel het Belgische Touring Club Magazine als het Nederlandse „Cultureel Supplement" van het NRC Handelsblad stelden
het boek uitgebreid voor ( resp. in het meinummer 1992 door F.A.
Bolle en op 19 .6 .1992 door Birgit Donker) . In het Radio 3 programma „De kunstberg" kon Yves van Durme op woensdag 22 april
1992 zijn appreciatie van de bundel formuleren met de volgende
211

bewoordingen :
En ik genoot er met volle teugen van . Dit boekje laat een heel andere
Buysse kennen dan de grauwe naturalist van werken als Het gezin Van
Paemel of van de roman Het recht van de sterkste b .v . Ik heb hier een heel
andere Buysse ontmoet en ik moet eerlijk toegeven dat het mij nog eens
plezier deed een boek te lezen waarin op weliswaar klassieke maar toch
treffende wijze een verhaal wordt verteld .
Op de vraag wat deze verhalen nu zo aantrekkelijk maakt, gaf
dezelfde Yves van Durme deze omstandige repliek :
Vooreerst is er het gegeven : we reizen door Frankrijk, per auto en dat
in het begin van deze eeuw . Ik hoef er niet aan toe te voegen dat het verschil met onze ervaringen als automobilist groot is . In die tijd was er nog
geen verkeersinformatie nodig . De ene tocht is Buysse vergezeld van drie
dames, terwijl hij een andere keer met drie heren op reis gaat . Niet alleen
de reisroute maar ook de relatie tussen de reisgezellen wordt hier fijnzinnig
geschetst.
Een tweede aantrekkelijke zijde aan zijn reisverhalen is zijn sterk impressionistische stijl : verwacht geen nauwkeurige beschrijvingen van het landschap, de natuur, de wegen en de steden . Wat je wel krijgt is de weergave
van de indrukken en de emoties welke de schrijver en zijn charmant en
grappig gezelschap ondervonden toen ze met hun automobiel door Frankrijk tuften. Buysse hecht ook veel belang aan sfeerschepping .
Een derde reden waarom dit boekje zo heerlijk is om lezen is de lichtvoetigheid, de humor en de ironische knipoogjes waarmee Buysse verslag uitbrengt van zijn autotochtjes, waarbij zijn oorspronkelijke adoratie voor de
auto na een tijdje wat getemperd wordt : de eerste zin van het eerste verhaal
luidt : „De auto vliegt door 't land", maar het derde verhaal eindigt met
autopech, „een panne" .
We konden voor onze jaarlijkse kroniek ook weer wat kleinere
nieuwsberichten sprokkelen . In Toerisme Oost-Vlaanderen. Tijdschrift voor recreatie en cultuur, 40ste jg ., nr. 4, sept .-okt . 1991 werd
aandacht besteed aan „Het land van Cyriel Buysse . Flaneren in
Groot-Nevele" . Daniël de Moor stelt de vijf fusiegemeenten Landegem, Merendree, Hansbeke, Poesele en Vosselare voor als een ,,aantrekkelijk verkenningsgebied voor ééndagstoerisme", een landschap
gekenmerkt door een zachte afwisseling van hoge, droge kouters en
lage, natte beekdalen.
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Er zijn natuurlijk ook de langzamerhand klassiek geworden heruitzendingen . Tantes was te zien op zondag 17 november 1991 in de
reeks „Made in Vlaanderen" . In De Gentenaar van 16-17 .11 .1991
werd naar aanleiding van deze uitzending opgemerkt dat deze tvfilm uit 1984 rechtstreeks aansluit bij „De bossen van Vlaanderen",
want de film is een werkstuk van dezelfde tandem : producer Winnie
Enghien en scenarist Rudy Geldhof. Van producer Enghien werd
deze uitspraak genoteerd : „Soms wordt Buysse gevolgd en het is
verbazend om te zien hoe filmisch zijn eigen beelden, associaties en
strukturen werken . Het is geen kleine prestatie om zestig jaar na datum modern te zijjn" . Tantes van Buysse blijft een modern verhaal,
inderdaad, zoals trouwens zovele andere van zijn hand . Datzelfde
Tantes verscheen overigens nog als feuilleton in Het Belang van Limburg, eerste aflevering 31 maart 1992 . Het boek kreeg er de appreciatie mee : „'Tantes' is een fijnzinnige ontmaskering van de schijnwaarden van de petit-bourgeois ."
Op zondag 24 november 1991 (verkiezingsavond !) werd ook nog
de tv-film Lente, geregisseerd door Dré Poppe naar de gelijknamige
novelle en een scenario van Rudy Geldhof uitgezonden, in dezelfde
reeks „Made in Vlaanderen" ; en Het gezin Van Paemel, de film van
Paul Cammermans uit 1986, was te bekijken op TV 1 op zondag
19 juli 1992 .
We blijven in de tv-sfeer met het volgende bericht . In Dag allemaal. Weekblad met Radio en TV-gids nr. 52 van 24 december 1991
werd ons een rubriek gesignaleerd „Bekende Vlamingen kijken
terug op 1991" . Deze „terugblik" werd georganiseerd rond een aantal vragen van het type „Wat was voor jou .. . van het jaar ?" De
vraag „Wat was voor jou het beste boek van het jaar ?" werd door
acteur Jo de Meyere beantwoord met : „Ik heb dit jaar het 'Verzameld werk' van Cyriel Buysse herontdekt . Dat is van het hoogste
niveau wat onze literatuur ooit heeft voortgebracht" . Waarvan akte .
Ter vergelijking : twee van de zestien ondervraagden zegden „geen
enkel boek" te hebben gelezen ; één van die twee specificeerde nog :
hij leest nooit boeken, alleen kranten en tijdschriften . Wij gaan door
naar het volgende punt .
In het november-decembernummer 1991 van Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde (8ste jg ., nr. 6) werd onder de
titel „Terug naar de bron" een aantal korte bijdragen gebundeld
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waarin aandacht wordt besteed aan het directe contact met de primaire bronnen van de Nederlandse literatuur . Ondergetekende
schreef voor die gelegenheid een stukje over „De Nevelse handschriften van Cyriel Buysse" en de rol die Antoine Janssens heeft gespeeld
bij de „redding" van deze unieke verzameling manuscripten .
In het decembernummer 1991 van Kruispunt (32ste jg ., nr. 141) is
een opstel over „Cyriel Buysse, een miskend kunstenaar" opgenomen van de hand van Luc Vandaele . De auteur wijst erop dat Buysse, net als Streuvels, behoorde „tot het kruim van de literatoren die
de faam van onze letteren tot ver buiten de landsgrenzen uitdroegen
en enkele meesterwerken - sans doute - aan de literatuur toevoegden." Toch moest Buysse, in tegenstelling tot Streuvels, het succes
ontberen dat de Westvlaamse 'grootmeester' wel werd betoond . Dat
Buysse zijn leven lang in Vlaanderen impopulair is gebleven heeft,
zoals bekend, niet alleen te maken met het naturalisme in zijn werk.
L . Vandaele gaat in op de antiklerikale aspecten in dit werk en behandelt vervolgens, met de nodige nuancering, Buysses gewraakte
uitspraken over flamingantisme en flaminganten .
In het lentenummer 1992 van het tijdschrift De brakke hond (9de
jg ., nr. 33, maart 1991 [= 1992]) verscheen onder de titel „Het oordeel van het verschil" de tekst van de eerste van twee openbare
lezingen die Monika van Paemel hield in de Aula van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in oktober en november 1991 als gastschrijfster was uitgenodigd . Monika van Paemel heeft het er o .m.
over haar eigen kunstervaring en haar houding tegenover de traditie
waarin ze zichzelf situeert : „Ik schrijf over wat is naar iets wat nog
moet worden, me ervan bewust dat ook ik gevormd ben door een
traditie, maar alert voor de vernieuwing en er op uit iets van mezelf
daar aan toe te voegen" (p . 90) . De traditie waarop ze als schrijfster
terugviel was die van Buysse - Buysse over wie haar grootmoeder
„vol afkeer" sprak maar die de auteur was van haar streek en die ze
toch kan waarderen, ofschoon de visie van L .P . Boon haar meer ligt
(,,het persoonlijke in de algemene cultuur-politieke context en het
engagement inhoudelijk of vernieuwend") . Buysse ontleent voor
haar zijn belang aan het feit dat hij „niets ontziende milieuschetsen"
heeft geschreven ; hij heeft in Vlaanderen ook een rol gespeeld doordat hij, anders dan zijn vriend Maeterlinck, „koos voor het Nederlands" .
214

We kunnen dit jaar ook weer enkele nieuwe ensceneringen van
Buysses toneelklassieker signaleren . Toneelvereniging „Elck 't
Syne" bracht op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart, vrijdag
3 en zaterdag 4 april, telkens om 19u30, een opvoering van Het gezin
Van Paemel in het gemeenschapscentrum Berghine, Dendermondsesteenweg 439 te Destelbergen . De regie was in handen van Daniël
van Durme .
Toneelkring „De Constleerende" te Schellebelle, een vereniging
die een verre voorgeschiedenis heeft die teruggaat tot het begin van
de 17de eeuw maar daarna in een lange sluimerperiode terecht is
gekomen waaruit ze pas in de jaren '30 van deze eeuw ontwaakte,
is in het recente verleden aan een duidelijke opbloei toe . Een nieuw
toneeltijdperk werd ingeluid in 1972, onder impuls van Jef de Bock .
Twee decennia later wordt deze herleving luister bijgezet met een
opvoering van Het gezin Van Paemel, waarin Jef De Bock de rol van
Vader Van Paemel vertolkte . De hoofdregie en de algemene leiding
berustten bij Paul van de Wielle . Er werden acht openluchtvoorstellingen gegeven „op een echt boerenerf" : 3, 4, 5, 6,10,11,12 en 13
juli 1992, telkens om 20 u . Lokatie : hoeve „Bij den eierkluts", Biesakker te Serskamp (bij Wetteren) . De eigenlijke voorstelling werd
voorafgegaan door een sfeerbeeld „Kermis in 't dorp", een woordloos spel dat nogal langdradig uitviel . Deze misschien wel iets te
scherpe beoordeling kan echter mede veroorzaakt zijn door de bakken regen die uit de lucht vielen toen uw verslaggeefster zich ter
plekke bevond (weliswaar op een overdekte tribune) . Voor het
overige een enscenering waar heel veel mensen zich ontzettend voor
ingezet hebben en die dan ook heel veel lof verdient .
Wij willen hier ook even de aandacht vestigen op een kleine studie
die niet onbelangrijk is voor het Buysse-onderzoek . In het septembernummer 1992 van het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Het Land van Nevele (23ste jg., afl . 3) is een
opmerkelijk artikel opgenomen van Antoine Janssens over „Sociale
toestanden in Nevele op het einde van de 19e eeuw". Hieruit blijkt
dat de sociale toestanden die Buysse beschreef in „zijn Zeistraat" inderdaad erbarmelijk waren en dat het niet zo is - zoals sommigen
beweren - dat Buysse die straat opzettelijk in een ongunstig daglicht heeft geplaatst waardoor ze dan een slechte naam heeft gekre215

gen . De stroperijen, vechtpartijen en aanrandingen die Buysse beschreef o.m. in Het recht van de sterkste en Schoppenboer zijn dus
niet uit de lucht gegrepen . Illustratief hiervoor zijn in ieder geval de
gegevens die A . Janssens opdiepte in een bevolkingsregister (in het
gemeentearchief Nevele) van de jaren 1880-1900 . Een aandachtige
studie van dit document leverde cijfermateriaal op waarin voor iedere straat afzonderlijk de bewoners van de verschillende huizen werden geteld evenals de (apart vermelde) onwettige geboorten en
waarbij ook het beroep en de leeftijd van de jonge moeder werden
genoteerd . Een drietal Nevelse straten leverde een veel hoger aantal
onwettige geboorten op dan alle andere samen : de Zeistraat met 299
inwoners en 10 onwettige kinderen ingeschreven ; de Blasiusdriesstraat (in het verlengde van de Zeistraat) met 426 inwoners en
13 onwettiger, de Vaart Rechts en Links richting Deinze en Landegem met 479 inwoners en 12 onwettige geboorten . Procentsgewijs
steekt de Zeistraat inderdaad „torenhoog" boven de andere uit .
Nog iets opmerkelijks : Ant. Janssens tekende bij de jonge moeders zeven beroepen op, waarvan de kantwerksters veruit het
hoogst in aantal waren, gevolgd door de „meiden" . De meeste onwettige kinderen werden gebaard door moeders tussen de 19 en 23
jaar. Deze jonge moeders waren meestal afkomstig van gezinnen
waar beide ouders buitenshuis gingen werken : de vader was landbouwhelper, werker, aardewerker, dokwerker of metselaar ; de moeder landwerkster, werkster, helpster of bode . De thuiswerkende
kantwerkster, zo stipt Ant. Janssens aan, diende met „klossen" het
kleine gezinsinkomen te vermeerderen, maar was dan ook veel
alleen thuis en aan „gevaren" blootgesteld . Janssens besluit : het is
duidelijk dat de Zeistraat van Cyriel Buysse iets aparts was : „De
auteur heeft het heel goed bekeken en die sociale toestanden geromanceerd in zijn werken vastgelegd ."
Ten slotte nog een vooruitblik die al een terugblik is als u dit leest .
Op vrijdagen 9,16 en 23 oktober 1992 brengt Bellenvan Julien Pauwels, samen met Radio 2-medewerkster Yvette Verbauwen, een
voorstelling „in café-stijl" onder de titel „Met Cyriel Buysse tussen
pot en pint" . Dit duo brengt, resp . „galmt" enkele Buysse-teksten
die in verband te brengen zijn met Buysses verblijf (eigenlijk verblij216

ven) in Amerika nu 100 jaar geleden . Plaats van het gebeuren : de
drie Nevelse gemeenten Hansbeke, Landegem en Nevele .
Voor Arca-Gent blijft Cyriel Buysse een vaste waarde . Na de succesvolle soloprogramma's De raadsheren van Nevele en Typen (een
voorstelling waarmee Jo Decaluwe trouwens nog rondreist ; zo was
hij op vrijdag 28 augustus 1992 om 2 0u. in d'Ouwe Hoeve op Deurle kermis) kondigt het gezelschap voor het seizoen 1992-1993 een
nieuwe Buysse-bewerking aan, getiteld Het koekoeksjong. Het wordt
een gecombineerde versie die regisseur Achiel van Malderen en
acteur Jo de Meyere maken van de novelle De bietenstekker en het
toneelstuk met hetzelfde onderwerp, Driekoningenavond. Jo de
Meyere zal spelen . Dat belooft dus goed te worden .
A .M.M.
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De Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII werden in
november 1992 gedrukt in een oplage van 500 exemplaren door de
drukkerij Sanderus n .v ., Remparden 36, 9700 Oudenaarde .

