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I
Het is de tweede vanaf het raam, die in
het verkreukelde pak : wie zou zoo iemand
voor een Amerikaan aanzien ? Hoe komt u
erbij, Amerikanen reizen toch niet in boemeltreinen: die reizen in sneltreinen, en ook
dat schijnt hen nog niet genoeg te zijn, ja, in
Amerika, daar zijn nog heel andere treinen,
veel langere wagons en een witten waiter
biedt daar ijswater en ice-cream aan, begrijpt
u ? Hallo, boy, brult zoon Amerikaan,
breng bier, een rondje bier, voor ieder in
den wagen een glas, voor mijn part mag het
vijf dollars kosten, damn ! Ja, menschen, in
Amerika, dat is pas leven, wat zal ik ervan
zeggen!
De tweede vanaf het raam suft met open
mond, zweetend van vermoeidheid, en zijn
hoofd slingert als levenloos heen en weer.
Och God, och God, dat zijn nu al elf, dertien, veertien, vijftien dagen ; vijftien dagen
en nachten op een koffer zitten, op den
grond slapen of op een bank, klef van zweet
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en zoo stijf als een plank, verdoofd door het
lawaai der machines; al vijftien dagen; als ik
tenminste mijn beenen maar uitstrekken
kon, wat hooi onder mijn hoofd en slapen,
slapen, slapen....
De dikke jodin bij het raam drukt zich
walgend in haar hoekje. Dat kwam er nog
maar aan te kort; nu slaapt hij ook nog in en
ligt als een zak tegen me aan; wie weet wat
voor een kerel het is hij ziet eruit alsof
hij met zijn kleeren op den grond of God
weet waar, rond gekropen heeft; ik geloof
dat je een rare vent bent, ik wou dat ik ergens anders kon gaan zitten, och God, was
die reis maar afgeloopen! En de tweede vanaf het raam buigt door, valt voorover en
wordt wakker door den schok.
„Wat een hitte." De oude man met het
kramersgezicht tracht voorzichtig een gesprek te beginnen. „Waar gaat u heen ?"
„Naar Krivá," stottert de man.
„Naar Krivá," herhaalt de kramer met
kennis van zaken en welwillend. „En van
ver gekomen, van ver ?"
De tweede vanaf het raam antwoordt niet,
veegt met vuile handen over zijn vochtig
voorhoofd, flauwte en duizeligheid maken
hem bijna bewusteloos. De kramer snuift
beleedigd en keert zich van het raam af. De
tweede durft niet uit het raampje te kijken,
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hij houdt zijn oogen vast op den bespogen
vloer gericht en verwacht dat men hem nog
eenmaal vragen zal. En dan zal hij het hen
vertellen. Van hoe ver hij komt. Uit Amerika, alsjeblieft. Ach kom, uit Amerika ?
Gaat u zoo ver uit logeeren ? Neen, ik ga
naar huis. Naar Krivá. Daar is mijn vrouw
en mijn dochter, Hafia heet ze. Hafia. Ze was
drie jaar, toen ik wegging. Zoo, uit Amerika!
En hoe lang bent u daar geweest ? Acht jaar.
Acht jaren zijn het al. En al dien tijd heb ik
een job in dezelfde plaats gehad.
Als miner. In Johnstown. Daar was ook
een landgenoot van mij, Michal Bobok
heette hij. Michal Bobok uit Jalamasch. Die
is verongelukt vijf jaar geleden. En daarna
had ik niemand meer om mee te praten, —
ja, hoe had ik me daar verstaanbaar moeten
maken ? Ja, Bobok, die had hun taal geleerd,
maar dat zit zoo : als je een vrouw hebt, denk
je aan haar, hoe je haar het een en ander
vertellen zult, en dat gaat niet in zoo'n
vreemde taal. Polana heet ze. En hoe kon u
daar werken, als u zich niet verstaanbaar
kon maken ? Ja, zoo : zij zelden alleen „Hallo, Hordubal" en wezen mij mijn werk. Tot
zeven dollar per dag heb ik verdiend, alsjeblieft. Seven. Maar het is duur in Amerika,
mijne heeren. Twee dollar zijn nog niet eens
genoeg om van te eten. Vijf dollar per week
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voor een slaapgelegenheid. En dan zegt die
mijnheer aan den overkant: Maar dan zult u
wel een goeden spaarpot hebben, mijnheer
Hordubal ? 0 ja, ik heb aardig wat gespaard.
Maar ik heb het naar huis gestuurd, mijn
vrouw heb ik u al verteld dat zij Polana
heet ? Iedere maand, mijnheer, vijftig, zestig,
soms negentig dollar. Maar dat ging alleen
maar, zoolang Bobok leefde, Bobok kan
namelijk schrijven; een geschikte kerel, Bobok, maar vijf jaar geleden is hij verongelukt, verpletterd onder de balken. Toen
kon ik geen geld meer naar huis sturen
en heb ik het altijd naar de bank gebracht.
Meer dan drieduizend dollar, alsjeblieft. En
die hebben ze van mij gestolen. Maar dat
kan toch niet, mijnheer Hordubal! Hoe is
het mogelijk!
Yess'r, meer dan drieduizend dollar. En
hebt u het niet aangegeven ? Wie moest ik
aanklagen ? Onze foreman heeft mij bij een
lawyer gebracht; die heeft me op den schouder geklopt, O.K., O.K., maar u moet wat
in advance betalen; toen heeft de foreman
tegen hem gezegd, you'r a swine en hij heeft
mij voor zich uit de deur uitgeschoven. Ja,
zoo gaat het in Amerika, zeker, zonde van de
moeite. Jezus, Jezus, mijnheer Hordubal,
drieduizend dollar ? Dat is een hoop geld,
een vermogen, God in den hemel, wat een
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ramp ! Drieduizend dollar, hoeveel is dat in
ons geld ?
Juraj Hordubal voelt zich geweldig zelfingenomen : ja, wat zouden jullie een oogen
opzetten, jullie allemaal, als ik begon te vertellen; uit den geheelen train zouden de
menschen komen aanloopen, om den man te
zien, die in Amerika voor drieduizend dollar bestolen is; yess'r, dat ben ik.
Juraj Hordubal kijkt op en bekijkt de
menschen: de dikke jodin drukt zich in het
hoekje, de kramer kijkt ontstemd het raampje uit en mummelt, het moedertje met de
mand op haar schoot kijkt Hordubal aan
alsof hij haar heelemaal niet bevalt.
Juraj Hordubal zit weer in zich zelf verzonken op zijn plaats: mij goed, vragen zal
ik er niet om; 'k heb vijf jaar lang met niemand gesproken en het is ook gegaan. En
komt u nu zonder één cent uit Amerika terug, mijnheer Hordubal ? 0, neen, ik had
een goede job, maar ik heb mijn geld niet
meer naar de bank gebracht, you bet! In
mijn koffer, mijnheer, de sleutel onder mijn
hemd en klaar ben je ! Zevenhonderd dollar
breng ik mee naar huis. W ell, sir, ik zou er gebleven zijn, maar ik ben mijn employment
kwijt geraakt. Na acht jaar, mijnheer. Lock
out, sir. Te veel kolen, of zooiets. Zeshonderd man uit onze pit werden ontslagen,
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mijnheer. En overal, overal zijn menschen
ontslagen. Nergens robot te krijgen. Daarom
ga ik terug. Naar huis, begrijpt u. Naar
Krivá. Daar is mijn vrouw en mijn land. En
Hafia, drie jaar was ze destijds. Zevenhonderd dollar breng ik onder mijn hemd mee
en'
en'l ik zal weer baas zijn.... of op een
factory werken. Of hout hakken.
En hebt u niet naar uw vrouw en kind
verlangd, mijnheer Hordubal ? God, verlangd heb ik wel; maar ik heb hun toch ook
geld gestuurd en daarbij gedacht, dit is voor
een koe, dat voor een stuk land, dat voor
Polana voor het een of ander, dat zal zij zelf
wel weten. Iedere dollar was ergens voor
bestemd. En toen ik dat geld naar de bank
gebracht heb, was het al voldoende voor een
heele troep koeien. Yess'r, en dat hebben ze
gestolen. En uw vrouw, heeft zij u dikwijls
geschreven ? Geschreven, neen, geschreven
heeft zij niet. Zij kan niet schrijven. Maar u
heeft haar geschreven ? No, sir, can't write,
sir. Sinds Michal Bobok gestorven is, heb
ik haar niets gestuurd, alleen het geld opgespaard. Maar u hebt haar toch zeker wel getelegrafeerd, dat u komt ? Welnee, welnee,
zonde van het geld. Ze zou schrikken van
den bode, maar van mij zal ze niet schrikken. Haha, och kom! Misschien denkt ze
wel dat u dood bent, mijnheer Hordubal;
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denk eens aan, ze heeft nu al zooveel jaren
geen bericht van u ontvangen. Dood ? een
kerel als ik dood ?
Juraj Hordubal kijkt naar zijn sterke
vuisten. Zoo'n kerel, hoe komt u erbij ! Polana is verstandig. Polana weet dat ik bij
haar terug kom. Ja, maar we zijn allemaal
sterfelijk; als Polana nu eens dood is ? Shut
up, sir; drie en twintig was ze, toen ik wegging, en sterk, mijnheer, sterk als een beer,
neen, dan kent u Polana niet; met het
geld, met de dollars die ik haar gestuurd
heb, zou ze niet meer leven ? No, thank
you.
De opgewonden kramer bij het raampje
veegt met een blauwen doek het zweet af.
Misschien zal hij direct weer zeggen: Wat
een hitte!
Hitte, mijnheer ? Noemt u dat hitte ? U
moest maar eens op het lowerdeck zijn, mijnheer ; of onder in een anthraciet schacht ... .
Daar sturen ze de negers in, maar ik heb het
volgehouden, yess'r.Voor zeven dollar. Hallo
Hordubal. Hallo, you niggahs! Ach mijnheer,
een mensch kan veel hebben. Eenpaard niet.
Daar beneden konden ze geen paarden meer
geven om de karren te trekken. Te warm,
mijnheer. Of zoo'n lowerdeck op het schip
.... Een mensch kan veel hebben, als
hij zich maar verstaanbaar kan maken. Ze
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willen iets van je, je weet niet wat; en zij
schreeuwen, brullen, halen de schouders
op, ja, wat moet ik in Hamburg vragen
als ik naar Krivá wil ? Zij kunnen schreeuwen, ik niet. Náár Amerika gaat het als vanzelf; je wordt op een schip gezet, en ginds
wacht er al iemand maar terug, mijnheer,
terug helpt niemand je. No, sir. De terugweg
is moeilijk, mijnheer.
En Juraj Hordubal knikt met zijn hoofd,
nu knikt het hoofd al vanzelf, zakt zwaar en
levenloos voorover, en Juraj slaapt in. De
dikke jodin bij het raampje heeft verontwaardigd haar lippen gesloten; het moedertje met de mand op haar schoot en de beleedigde kramer kijken elkaar veelbeteekenend aan: Ja, ja, zoo zijn de menschen
tegenwoordig. Als de beesten.
II
Wie komt daar, wie is dat daarginds in de
delling ? Kijk eens, een heer met schoenen
aan, misschien een monteur of zoo, hij
draagt een zwart koffertje en stapt den heuvel op als hij niet zoover weg was, zou ik
de handen aan den mond zetten en hem toeroepen: Geloofd zij Jezus Christus, mijnheer, hoe laat is het ?
Twee uur, herder; als ik niet zoover weg
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was, zou ik je toeroepen, van wie zijn de
koeien die je daar laat weiden, en je zou ze
mij misschien aanwijzen: de kale, de bonte,
de bles, de rooie, de vaars, ze zijn allen van
Polana Hordubal. Ja, ja, jongen, mooie
koeien, een vreugde voor het oog; je moet
ze alleen niet beneden aan de Zwarte beek
weiden, daar is het gras zuur en het water
bitter. Kijk eens aan, van Polana Hordubal;
nu ja, vroeger had ze maar twee koeien; en
zeg eens, jongen, heeft ze ook niet een paar
ossen ? Och God, en wat voor ossen, podolische, met horens als uitgestrekte armen;
twee ossen, mijnheer. En schapen ? Rammen en schapen, mijnheer, maar die weiden
op de Durna Polonina. Verstandig en rijk is
Polana. En heeft ze geen man ? Waarom
wenk je met je hand ? Heeft Polana geen
baas ? Och, zoo'n domoor, die herkent me
niet; legt de hand boven zijn oogen en kijkt
verbaasd.
Juraj Hordubal voelt zijn hart in de keel
kloppen, hij moet stilstaan en diep ademen,
ahah! ahah! Het is bijna te veel voor hem,
het is zoo plotseling, hij verslikt zich erbij,
als iemand die in 't water gevallen is; ineens,
ineens is hij thuis, heeft pas een stap over dit
steenachtig waterspoor gedaan, en het
stroomt van alle kanten op hem toe: ja, dit
waterspoor was er altijd, daar was ook het
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sleedoorn boschje, dat ook toen al verschroeid was door een herdersvuur; weer
bloeien in het losse gesteente de koningskaarsen, de weg s lingert zich door het dorre
gras en de droge tijm, langs het rotsblok
dat daar begroeid is met braamstuiken:en
. gentiaan, dan langs den rand van het bosch, met
droge koeplakkaten en langs de verlaten
herdershut; er is geen Amerika en er zijn
geen acht jaren meer; alles is zooals het
vroeger was, de glanzende kever op een distel, het gladde gras en uit de verte de koebellen, het zadel boven de Krivá, het bruine
rietgras en de weg naar huis —
de weg met de zachte stappen van den
bergbewoner die opanken draagt en nooit
in Amerika geweest is, de naar bosch en
koeien ruikende weg, geblakerd als een
oven, de weg naar het dal, de steenige weg,
door herders uitgeloopen, moerassig door
de bronnen die over de steenen kabbelen,
ach lieve God, een prachtweg, onstuimig als
een beek, zacht door het gras, door steenslag verbrokkeld, gekoesterd door het water, zich bukkend onder de kruinen der
boomen: no sir, geen sintelweg, die knarst
onder de schoenen, zooals in Johnstown,
geen railings, geen scharen mannen die naar
de mijnen sjokken, geen mensch te zien,
alleen de weg naar beneden, de beek en het
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klingelen der kudden, de weg naar huis, de
ren naar huis, de belletjes van de kalveren
en blauwe grasklokjes aan den rand van de
beek —
Juraj Hordubal loopt met lange stappen
dalwaarts, wat weegt hem de koffer, wat de
acht jaren; hier is de weg naar huis, hij loopt
vanzelf naar beneden, zooals de kudde in
de schemering huiswaarts keert met volle
uiers, het gebimbam der koeien en het geklingel der kalveren: hoe goed zou het zijn,
hier te blijven zitten en de schemering af te
wachten, in het dorp aan te komen met het
bellen der kudden, op het uur dat de vrouwen op hun drempel staan en de mannen
tegen de heg leunen; kijk, kijk, wie komt
daar nu ? Maar ik als de kudden van de
weide en dan kloek de open poort in. Goeden avond, Polana. Ook ik kom niet met
leege handen terug.
Of neen, tot den avond wachten, tot het
vee voorbij is, tot alles sluimert, dan aan het
raam kloppen, Polana! Polana! Jezus Christus, wie is daar ? Ik, Polana, jij moet de eerste zijn die me ziet; God zij geloofd. En
waar is Hafia ? Hafia slaapt; zal ik haar wakker maken ? Neen, laat haar slapen. Geloofd
zij de Heer.
Hordubal's stappen worden nog forscher.
Lieve God, hoe licht valt het loopen, als
15

de gedachten vooruit snellen! Je kimt ze
niet inhalen, gooit te vergeefs je beenen
uit: je hoofd snelt vooruit en is al bij de lijsterbesboomen aan den rand van het dorp,
ksj, ganzen, ksj, en dan ben je al thuis. Uitschreeuwen moest je het: kijk, jullie allemaal, kijk eens naar hem die hier komt, den
Amerikaan, tramtara, en dan kijken ze, boys,
hullo ! En nu stil, hier zijn we er, Polana
werkt in den hof, hij sluipt naar haar toe en
houdt haar oogen dicht Juraj! Hoe heb
je me herkend, Polana ? God zij geloofd,
zou ik jou handen niet herkennen ?
Hordubal snelt door het dal, hij voelt
niets van het koffertje in zijn hand, daarin
is geheel Amerika gepakt, blauwe hemden,
het manchesterpak en een teddybeer voor
Hafia; en dit, Polana, is voor jou, stof voor
een jurk, zooals ze die in Amerika dragen,
lekkere zeep, een handbag met kettinkjes,
en dit, Hafia, is electric light, je drukt op dit
knopje en het brandt, en ik heb plaatjes voor
je meegebracht, uit de krant geknipt ach,
kind, ik heb zoo lang voor je gespaard, acht
jaar lang heb ik alles voor je verzameld wat
ik maar vinden kon; ik moest ze daar laten,
ze konden niet meer in mijn suitcase. Maar
wacht even, in mijn koffer heb ik nog meer!
En hier, God zij geloofd, loopt de weg al
over de beek ; geen brug, alleen maar wat
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steenen in 't water, je moet van den eenen
steen op den anderen springen en met je armen zwaaien, hela, jongens, daar in het elzenboschje zijn wij op de kreeftenvangst
geweest, met opgestroopte broeken en nat
tot aan de ooren; en staat het kruis aan den
bocht er nog ? Geloofd zij Jezus Christus,
het staat er, gebogen over den rijweg, week
van het warme stof en geurend van kudden,
stroo en koren; en daar moet dan al de heg
zijn van den tuin van Michaltschuk, en daar
is hij ook, juist zoo overwoekerd met vlier en
hazelaars als vroeger, en omgevallen, precies
als vroeger; de Heer zij geprezen, daar zijn
we al in het dorp, welkom thuis, Juraj Hordubal. En Juraj Hordubal matigt zijn stappen, de duivel mag weten waarom het
koffertje plotseling zoo zwaar is, nu even
het zweet afvegen, Jezus Maria, waarom heb
ik me niet aan de beek gewasschen, waarom
heb ik het scheermes en spiegeltje niet uit
mijn koffer genomen om me bij de beek te
scheren ? ik zie er uit als een zigeuner, als
een landlooper, als een bandiet, zou ik maar
niet terug gaan om me te wasschen voordat
ik me aan Polana vertoon ? Neen, dat gaat
niet meer, Hordubal, ze kijken naar je; achter de heg van Michaltschuk, uit de overgroeide sloot kijkt verschrikt en roerloos een kind naar hem. Zul je het aanroe-
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pen, Hordubal ? Zeg eens, ben jij er een van
Michaltschuk ? Klappend met de bloote voeten, slaat het kind verschrikt op de vlucht.
Zal ik om het dorp heen loopen ?, denkt
Hordubal, en langs achteren het huis binnen
gaan ? Dat zou wat moois zijn, dan kon het
heele dorp uitloopen, hé daar, waar sluip je
zoo stil naar toe ? Vooruit, de straat op, anders kun je met de zweep krijgen! Wat te
doen, hij moet door het dorp gaan; och
God, als de koffer maar niet zoo zwaar
woog! Het gezicht van een oud vrouwtje
achter een raam boven een fuchsia, de ontstelde blikken van de zonnebloemen, een
vrouw gooit in een tuin iets leeg, lijkt met
haar achterste rond te kijken, kinderen
blijven staan en staren, kijk, kijk, dat is een
vreemde, de oude Kyril steekt zijn neus in
de lucht en kijkt niet op, nog een steek in
zijn hart, God zij met ons, en stap nu met
gebogen hoofd de poort van je huis in.
Foei, domoor, wat denk je eigenlijk wel!
Dat is immers Hordubal's houten hut niet,
noch zijn houtschuur en balkenloods; dit is
een echte boerderij, gebouwd van steenen
en met een spaandak, op het erf een ijzeren
pomp, een ijzeren ploeg en ijzeren poorten,
kortom een flinke boerderij; schiet op,
Hordubal, maak je als de bliksem uit de
voeten, voordat de baas komt en zegt: Wat
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sta jij hier de boel aan te gapen ? Goeden
dag, boer, heeft Polana Hordubal hier niet
gewoond ? Neemt u mij niet kwalijk, mijnheer, ik weet niet, wat ik eigenlijk verwachtte.
Uit het huis komt Polana en blijft als
vastgenageld staan, haar oogen puilen uit,
zij drukt de handen stijf tegen haar borst en
ademt heftig, stootend.
III
En nu weet Juraj Hordubal niet wat hij
zeggen moet: zoovele begroetingen heeft hij
uitgedacht, hoe komt het, dat niet een ervan geschikt is ? Hij bedekt Polana's oogen
niet met zijn handen, klopt niet 's nachts
aan haar raam, komt niet met het gelui der
kudden en met zegenwenschen thuis; maar
hij komt ruig en ongewasschen aan; nu, is
het dan een wonder dat de vrouw verschrikt ?
Ook mijn stem zal wel vreemd en verstikt
uit mijn keel komen lieve God, geef mij
een raad, opdat ik weet wat ik met zoo'n
onhandelbare stem zeggen moet.
Polana gaat terzij van den ingang staan,
veel te ver wijkt zij terug, ach Polana, ik had
er toch wel langs kunnen glippen , en zegt
met een stem, die nauwelijks meer een stem
is en nauwelijks de hare: „Kom binnen, ik
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—zal Hafia roepen." Ja, Hafia, maar eerst
zou ik mijn handen op je schouders willen
leggen en zeggen, kom, Polana, ik wilde je
niet doen schrikken; Goddank dat ik weer
thuis ben. Kijk eens aan, wat heb je je goed
ingericht: het bed is nieuw en hoog opgemaakt, de tafel is nieuw en zwaar, aan den
muur platen van heiligen, waarachtig, dat is
zelfs in Amerika niet mooier; een plankenvloer en fuchsia's voor de ramen, je hebt
goed geboerd, Polana! Juraj Hordubal gaat
stil op zijn koffertje zitten. Polana is verstandig en weet zich te redden; het ziet er
naar uit, en het zal wel waar zijn ook, dat ze
twaalf koeien heeft, twaalf en meer nog —
God zij geloofd, ik heb niet voor niets gewerkt; maar die hitte in de s ha f t, hartje, als
je eens wist, wat een hel dat was!
Polana komt niet terug; Juraj Hordubal
voelt zich beklemd als iemand die alleen in
een vreemde kamer is. Ik zal in den tuin
wachten, denkt hij, misschien kan ik me
ondertusschen wasschen. Jé, het hemd uittrekken en koud water over schouders,
hoofd en haar pompen, water dat in stroomen om hem heen spat en hinniken van
plezier, hoj! Maar dat kan immers niet, nog
niet; alleen maar een beetje water nemen
uit de ijzeren pomp (vroeger was daar een
houten put met een emmer aan een haak, en
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hoe vochtig en koel rook het, als men zich
over den put boog), dit is als in Amerika,
daar hebben de farmers zulke pompen (met
een vollen emmer den stal in gaan en de
koeien drenken, totdat hun neusvleugels
glanzen van vochtigheid en zij luidruchtig
snuiven), met een beetje water maakt hij zijn
gekreukelden zakdoek nat en bevochtigt
zijn voorhoofd, handen en nek, ach ach ach,
dat frischt op, wringt den zakdoek uit en
kijkt rond, waar hij hem neerhangen zal, nog
niet, ik ben hier nog niet thuis, en stopt hem
nat in zijn zak. „Daar is vader, Hafia," hoort
Hordubal, en Polana duwt een elfjarig
meisje naar hem toe met schichtige, bleekblauwe oogen: „Zoo, ben jij Hafia," bromt
Hordubal verlegen (God, voor zoo'n groot
kind een teddybeer !) en hij wil haar over
het haar streelen, even met mijn vinger,
Hafia ; maar het meisje ontwijkt hem, kruipt
tegen haar moeder aan en kijkt strak naar
den vreemden man. „Kom, zeg eens wat,
Hafia," zegt Polana hard en duwt het meisje
in den rug. Ach, Polana, laat haar toch —
wat doet het ertoe, dat het kind geschrokken is ! „Dag .... ", fluistert Hafia en draait
zich om. Juraj voelt plotseling iets vreemd,
zijn oogen vullen zich met tranen, het kindergezicht voor hem trilt en vervaagt: kom,
kom, wat is dat nu och, niets, het is niets,
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heb alleen in zooveel jaren geen groet gehoord. „Kom, kijk eens even, Hafia," zegt
hij vlug, „wat ik allemaal voor je meegebracht heb."
„Vooruit, domoor," vuurt Polana haar
aan.
Hordubal knielt voor zijn koffer, moeder
Maria, alles is onderweg door elkaar geschud, en zoekt de electrische lantaarn, daar
zal Hafia van opkijken! „Zie je, Hafia, je
moet op dit knopje drukken, en het licht is
aan." Wat is dat nu, het licht gaat niet aan;
Hordubal drukt op den knop, schudt de
lantaarn heen en weer en wordt verdrietig.
„Wat is daarmee gebeurd ? Ja, ja, waarschijnlijk is het van binnen uitgedroogd,
daar, waar de electriciteit zit, je moet
weten dat het bar warm was op het lowerdeck. Nu ja, het was zoo'n fel licht, Hafia,
als de zon. Maar wacht, ik heb plaatjes voor
je meegebracht, daar zul je van opkijken!"
Hordubal vischt uit zijn koffer de plaatjes
uit tijdschriften en kranten, die onder zijn
luttele kleeren liggen. „Kom maar eens hier,
Hafia, dan zal ik je laten zien hoe Amerika
eruit ziet."
Het meisje draait zich verlegen naar haar
moeder om. Polana duidt koel en streng
met het hoofd: vooruit! Het kind trippelt
angstig, met tegenzin naar den langen,
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vreemden heer toe och, de deur uitschieten en loopen, naar Marcia, naar Zofka, naar
alle meisjes die daar, even buiten het dorp,
bezig zijn een klein, zacht hondje in een
veerenbedje te leggen —. „Kijk eens, Hafia,
hier deze dames en daar, kijk die eens
vechten, haha! Dat is football, begrijp je
Een spel dat in Amerika gespeeld wordt. En
hier, allemaal hooge huizen —" Hafia leunt
al tegen zijn schouder en vraagt verlegen:
„En wat is dat daar ?"
Blijdschap en ontroering doorstroomen
Juraj Hordubal: kijk eens aan, het kind
went al!
„Dat daar dat is Felix the cat."
„Maar dat is een poes," protesteert
Hafia.
„Haha, natuurlijk is het een poes! Knap
van je, Hafia! Ja, het is.... een amerikaansche kater, all right !"
„En wat doet hij daar ?"
„Hij hij likt een tin uit, begrijp je? Een
conservenbus. Dit hier is een advertissement
voor de conserven, snap je ?"
„En wat staat eronder ?"
„Daar staat dat zal wel Amerikaansch
zijn, Hafia, dat versta je toch niet; maar
hier, kijk, een schip," Hordubal begint
gauw over iets anders. „Op zoo'n schip heb
ik gevaren."
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„En wat is dat hier ?”
„Dat zijn de schoorsteenen, snap je ?
Zulke schepen hebben van binnen een machine en van achter zoo'n. . . . zoo'n prop eller.... "
„En wat staat hier onder ?"
„Dat moet je een anderen keer maar eens
lezen, je kunt toch lezen, nietwaar ?" ontwijkt Hordubal. „En hier, kijk eens, hier
zijn twee cars op elkaar geloopen —"
Polana staat voor de deur, de armen over
de borst gekruist, en kijkt met droge, starre
oogen op het erf. Achter haar, in de kamer,
buigen twee hoofden zich naar elkander toe,
een langzame mannestem tracht te verklaren wat dit en dat voorstelt, „dat doen ze nu
eenmaal zoo in Amerika, Hafia, en dat daar,
kijk, dat heb ik zelf eens gezien," en dan
stokt de stem, aarzelt en bromt: „Hafia, ga
eens kijken waar moeder is."
Hafia loopt opgelucht naar buiten.
„Halt," roept Polana, „vraag hem, of hij
iets eten wil.... of drinken."
„Niet noodig, hartje, niet noodig," schalt
Hordubal's stem, en hij komt op den drempel staan. „Lief van je, om daaraan te denken, dank je wel, maar dat heeft geen haast.
Je hebt zeker wel iets anders te doen —"
„Er is altijd werk," zegt Polana onbestemd.
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„Zie je wel, Polana, nu zie je het, ik zal
je niet storen; ga jij je werk maar doen, ik
zal onderwijl ja, ik, —”
Polana slaat haar oogen naar hem op, alsof ze plotseling zeer veel zeggen wilde, zoodat haar lippen ervan trillen; maar zij beheerscht zich en gaat aan het werk, want er
is altijd wel iets te doen.
Hordubal staat in de deurpost en kijkt
Polana na; zal ik haar volgen in de schuur
nog niet; de schuur is donker, dat gaat
toch niet. Acht jaar, man, zijn acht jaar. Polana is een verstandige vrouw, ze valt je niet
om den hals als een meisje; je kunt haar
naar dezen en genen vragen, naar den akker,
naar het vee, maar, God zegene haar, als zij
werken moet.... Zoo was Polana altijd.
Werkzaam, vlug, verstandig.
In gedachten verzonken bekijkt Hordubal
het erf. Een keurig erf, begroeid met vingerhoedskruid en camillen, geen enkele mestgoot loopt over. Wat dat betreft, misschien
kon hij de boerderij wel eens bezichtigen
nog niet, nog niet; Polana zal zelf wel zeggen, kom, Juraj, bekijk mijn werk eens; alles
gemetseld en van ijzer, alles nieuw, het heeft
zoo en zoo veel gekost. En ik zal zeggen:
Goed, Polana. Ook ik breng iets voor de
boerderij mee.
Ze doet het goed, Polana ; en rank is ze,
—
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zoo rank als een jong meisje, God nog toe,
deze rechte rug! Altijd heeft ze haar hoofd
zoo hoog gedragen, als meisje al Hordubal zucht en krabt zijn achterhoofd;
komaan, Polana, jij zult je zin hebben; acht
jaar lang ben je je eigen baas geweest, dat
laat zich zoo maar niet opzij schuiven, je
zult het zelf wel inzien, het is goed een man
in huis te hebben.
In gedachten verzonken bekijkt Hordubal het erf. Alles is anders en nieuw, alles is
Polana gelukt, maar de mest, waarachtig, de
mest bevalt me niet; dat is geen veemest
maar stalmest. Aan den muur twee gareelen,
op het erf paardenvijgen Polana heeft
heelemaal niet gezegd dat ze paarden heeft;
maar luister nu eens, paarden houden, dat
is toch niets voor een vrouw. In den stal
hoort een man, zoo is het. Hordubal rimpelt bezorgd zijn voorhoofd: ja, dat is een
hoefslag tegen het houten beschot; een
paard schrapt met zijn hoef, misschien wil
het drinken; ik zou het een emmer water
kunnen brengen, maar neen: niet voordat
Polana zegt: kom, Juraj, bemoei je met onze
boerderij. In Johnstown waren paarden onder in de mijn; ik ging er altijd naar toe, om
hen de nekken te streelen weet je, Polana,
koeien waren er niet; een koe bij de horens
te pakken en haar kop te schudden nou26

heidaar ! Maar een
nou-nou
oudje
Goddank, je zult nu een man
paard
hebben.
Maar nu begint er iets ouds en bekends te
geuren, iets, dat hier al sinds zijn kindsheid
gegeurd heeft. Hordubal snuift lang en dankbaar: hout, de harsgeur van hout, de geur
van sparrenmusterds in de zon. Juraj wordt
als naar den stapel hout toegetrokken, hoe
goed is het, de ruwe schors tegen de ruwe
hand te voelen, daar is ook het hakblok met
de ingeslagen bijl, het zaagbok en de zaag,
zijn oude zaag, uitgesleten van zijn handen.
Hordubal ademt diep, gezond terug gekomen en een goede thuiskomst, hij trekt zijn
jas uit en slaat een groeve in de harde huid
van den bok.
Zweetend en gelukkig zaagt Hordubal
hout voor den winter.
IV

Juraj richt zich op en veegt het zweet af.
Ja, dat is waarachtig ander werk en een andere geur dan beneden in de pit; heerlijk,
pekkig hout heeft Polana, geen boomstronken, geen dorre takken. Gesnater van eenden, schreeuwend waggelen ganzen voorbij,
een wagen ratelt in galop nader en zwenkt
triomfeerend de poort in. Polana komt uit
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de schuur en loopt, loopt (ach, Polana, je
draaft als een meisje), werpt de poortdeuren
wijd open. Wie is dat, wie komt daar bij
ons binnen rijden ? Een zweepslag, hoei, hoog
stuift het warme, gouden stof, een koppel paarden draaft het erf op, een ladderwagen ratelt en daarop staat sierlijk en op
Hongaarsche wijze een man, hij houdt de
teugels hoog en hoog zingt hij : brrr, springt
van den wagen af en slaat de paarden metyde
vlakke hand op de vochtige nekken.
Polana komt het erf op, bleek en vastbesloten : „Dat is Stefan, Juraj, Stefan Manya."
De over het gareel gebogen man richt zich
driftig op en draait zich naar Juraj. Wat ben
jij donker, denkt Hordubal verbaasd. Lieve
God, als een raaf!
„Hij heeft hier als knecht gediend," voegt
Polana eraan toe, hard en klaar.
De man mompelt iets en", bukt zich weer
over de gareelen, haakt de paarden van den
dissel en spant ze uit, hij houdt ze beiden
met een hand aan het bit en reikt de andere
onderwijl aan Hordubal. „Welkom thuis,
boer." Hordubal veegt gauw zijn hand aan
zijn broek af en reikt haar Stefan; hij voelt
zich verward en, op de een of andere manier
zeer gevleid, wordt heelemaal verlegen,
bromt iets en schudt Stefan nog eens, op
Amerikaansche wijze, de hand. Stefan is
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niet groot, maar forsch; hij komt nauwelijks tot aan Juraj's schouders, maar hij
kijkt hem frank en uitdagend aan.
„Mooie paarden," bromt Hordubal en wil
hun neusvleugels streelen; maar de paarden
steigeren en beginnen te trappelen.
„Voorzichtig, heer," waarschuwt Manya
en in zijn oogen glimt spot. „Het zijn Hongaren."
Zoo zwartkop, je denkt zeker dat ik niet
met paarden kan omgaan ? Nou ja, eigenlijk
niet, maar de paarden zullen wel aan den
baas wennen.
De paarden gooien hun koppen achterover, direct zullen zij slaan, je handen in je
zakken, Hordubal, en geen spier vertrekken,
anders denkt die zwartkop misschien nog,
dat je bang bent.
„Dat is een driejarige," zegt Manya, „van
een officiershengst, 0 -jo-jo," en hij trekt het
paard aan het bit, „ta-ta-ta! Heej, duivel!
Ajda!" Het paard sleept hem heen en weer,
maar Stefan lacht; Polana komt naar het
paard toe en geeft het een stuk brood. Stefan
lacht met oogen en tanden tegen haar en
houdt het paard bij den ketting vast. „Hola, ta-ta-ta!" Het lijkt wel, alsof hij het paard
in den grond wil stampen, hij sist van inspanning; het paard staat met prachtig gebogen nek en hapt met de lippen naar Po29

lana's hand. „Hu", roept Manya en draaft
aan de paardenkoppen hangende den stal in.
Polana kijkt hen na. „Vier duizend is er
op den hengst geboden," zegt zij levendig,
„maar ik geef hem er niet voor, Stefan zegt
dat hij er acht waard is. De merrie zullen
wij in den herfst laten dekken —"
God zal weten, waarom ze plotseling
zwijgt, alsof ze op haar tong gebeten heeft.
„Ik moet het voeder voor hen klaar maken,"
zegt ze en aarzelt, weet niet recht, hoe weg
te gaan.
„Zoo, zoo, het voeder," knikt Juraj.
„Een mooi paardje, Polana; en trekt het
ook goed ?"
„Die is te goed om ingespannen te worden," zegt Polana geprikkeld. „Dat is geen
boerenpaard."
„Mij goed," dwingt Hordubal zich te
zeggen. „Het is zoo, het zou zonde van hem
zijn, zoo'n prachtdier. Je hebt mooie paarden, hartje, een vreugde voor het oog."
Daar komt Manya al met twee linnen emmers uit den stal, om water te halen. „Die is
achtduizend waard, boer," zegt hij met overtuiging. „En de merrie wordt in den herfst
gedekt. Ik heb al een hengst voor haar besproken, sjonge, een duivel!"
„Brutus of Hegiis ?" Polana draait zich
half naar hem om.
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„Hegiis. Brutus is te zwaar.” Manya's
tanden glinsteren boven zijn zwart baardje.
„Ik weet niet, wat u ervan denkt, boer,
maar ik voel niet veel voor zware paarden.
Kracht hebben ze, maar geen bloed, Heer.
Geen bloed."
„Nu ja," zegt Hordubal onzeker. „Dat is
wel zoo. En hoe staat het met de koeien,
Stefan ?"
„Koeien ?" verbaast zich Stefan. „Haha,
u bedoelt koeien. Ja-ja, de boerin heeft twee
koeien, voor de melk, zegt zij. Bent u nog
niet in den stal geweest, Heer ?"
„Neen, ik zie je, ik ben pas gekomen,"
zegt Hordubal en wordt weer verlegen: wat
nu, de hoop gezaagd hout is niet te verbergen ; maar tegelijk is hij blij dat hij Stefan
zoo eenvoudig tutoyeert, zooals een baas
het zijn knecht doet. „Ja," zegt hij, „ik
wilde er juist heengaan."
Stefan loopt bereidwillig met hem mee,
zijn emmers dragend. „Wij hebben daar
de boerin heeft daar een nieuw veulen, drie
weken oud, en een drachtige merrie; twee
maanden geleden is zij gedekt. Daarheen,
Heer. Het ruin daar is al half verkocht, twee
en een half duizend, Heer. Een goed paard,
maar ik moet den driejarige inspannen,
die heeft het loopen noodig. Hij wil niet
staan." Manya's tanden blinken weer. „Het
—
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ruin gaat naar de militairen. Al onze paarden zijn naar de militairen gegaan."
„Ja, ja," zegt Juraj. „Nu, netjes is het hier
zeker. En jij, Stefan, ben je al onder dienst
geweest ?"
„Bij de cavallerie, Heer," Manya toont
zijn tanden en drenkt den driejarige. „Kijk
toch eens, boer, wat een kop, wat een achterste heeda, kom, kom, s-s-s, voorzichtig, Heer! och, wat een roover," zegt hij
en slaat het paard met de vuist op den nek.
„Och Heer, dat is een paard!"
Hordubal voelt zich niet op zijn gemak in
de scherpe uitwaseming van den paardenstal; ja, man, dan ruikt een koestal heel
anders, naar mest en melk, naar weiden en
vaderland „Waar is het veulen ?"
vraagt hij.
Het veulen is nog ruig behaard en juist
aan 't zuigen, men ziet niets dan beenen; de merrie keert haar hoofd met de
wijze oogen naar Hordubal toe: Nu, wie
ben jij ? Juraj ontdooit en streelt het dijbeen
van de merrie; het is zacht en warm en zoo
glad als zijde.
„Een goede merrie," zegt Stefan, „maar
zwaar. De boerin wil haar verkoopes u
weet het, Heer, een boer kan geen paarden
koopen en de militairen willen alleen volbloeds. Schrale paarden houden zich niet
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goed. Het beste is een gelijksoortige stal,"
vindt Stefan. „Ik weet niet, hoe u daarover
denkt, Heer —".
„Nu, Polana zal dat wel weten," bromt
Hordubal weifelend. „En ossen, heeft Polana geen ossen ?"
„Waarvoor, Heer ?" zegt Manya minachtend. „Voor het veld zijn de merrie en het
ruin voldoende, vleesch wordt slecht betaald. Dan zou varkens fokken nog beter zijn,
- hebt u gezien wat een beer de boerin
heeft ? Zes zeugen en veertig speenvarkens.
Speenvarkens zijn altijd te verkoopen, de
varkenskooplui komen van ver in den omtrek bij ons. Zeugen als olifanten met zwarte
neuzen en zwarte hoeven —"
Hordubal knikt nadenkend. „En de melk
- hoe komen jullie aan de melk voor de
dieren ?"
„Van de boeren, Heer," lacht Manya.
„Die willen wel graag onzen beer voor hun
zeugen. Zoo'n betrouwbare beer is in de
geheele omgeving niet te vinden. Hoeveel
liter melk, hoeveel zakken aardappelen is het
jullie waard ? Och, Heer, het is onnoodig
je daarmee af te beulen. De stad is ver, den
verkoop slecht. Dom volk, Heer. Teelt alleen voor den eigen buik. Die moeten de
boel maar geven, als zij niet weten te verkoopen."
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Hordubal knikt vaag. Waar is het, er
wordt hier weinig verkocht, hoogstens wat
ganzen en hoenders. Nu ja, dat is heel
wat anders, Polana weet wel wat zij doet,
wat waar is, is waar.
„Je moet ver weg gaan, als je wat verkoopen wilt," redeneert Stefan, „en alleen
datgene, wat de moeite loont. Wie zou nu
met één kluit boter naar de markt gaan ? Ze
zien het aan je neus, dat je niets hebt, nu,
laat het dan, of loop naar den duivel."
„En waar kom jij vandaan ?" vraagt Juraj
verbaasd.
„Van ginds, uit Ryb áry, kent u de streek,
Heer ?"
Hordubal kent haar niet, maar hij knikt:
zoo, zoo, uit Rybáry; wat zou de baas niet
kennen ?
„Een andere streek, Heer, rijk, en vlak
land! Ons moeras, bijvoorbeeld heel
Krivá kan daarin, als een knipmes in een
broekzak; en gras, Heer, gras tot borsthoogte." Manya maakt een geringschattend
gebaar. „Och, een armoedige streek is dat
hier, je ploegt en haalt alleen steenen naar
boven. Als ze bij ons een put graven, komt
er niets dan zwarte aarde omhoog."
Hordubal kijkt somber op. Wat weet jij
daarvan, jij, jij, Tartaar, ik, ik heb hier
geploegd en steenen gekeerd; maar onze
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bosschen dan, God nog an toe, en onze weilanden ? Terneergeslagen verlaat Juraj den
stal. Armoedige streek, heeft hij gezegd, —
wat kom je hier dan doen, voor den donder ? Gaat het de kudden hier soms slecht ?
Nu, God zij geloofd, juist nu is het het uur
van de kudden; zij bellen al, daarginds in
het dal en luiden in het dorp den avond in;
heesche, diepe en langzame bellen, langzaam als de stap der koeien; alleen de hooge
belletjes der kalveren rennen door en over
elkaar kom, kom, ook jullie worden eens
koeien en zullen ernstig en zwaar leeren
stappen als de kudde, als wij. Het gelui der
kudden nadert en Juraj zou zijn hoed willen
afnemen als bij het Angelus, Onze Vader,
die in den Hemelen zijt; als een vloedgolf
stroomt het luiden nader, verdeelt zich in
zware droppels, vloeit uit over het geheele
dorp; de eene koe na de andere scheidt zich
van de kudde af en stapt naar haren stal
toe, een geur van stof en melk, bim-bam bij
de poort, met knikkende koppen stappen twee koeien Hordubal's erf op, wijze en
vreedzame dieren, en treden op de staldeur
toe. Hordubal haalt diep adem: zoo, ook
ik ben thuis, geloofd zijt Gij, o Heer; dit is
de thuiskomst. De avondklokjes der kudden verspreiden zich in het dorp en sterven
weg, een vleermuis jaagt in zigzag vlucht
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naar vliegen boven de uitwerpselen der
koeien, goeden avond, baas; uit den stal
meldt zich, met een lang gerekt loeien, een
koe. Ja, ja, ik kom al. In het donker betreedt Juraj den stal, betast de horens, de
harde, stoppelige koppen, den vochtigen
snoet en de neusvleugels, de weeke, geplooide nekhuid ; hij vindt melkemmer en
driepoot, zet zich voor den vollen uier en
melkt tepel na tepel, totdat de melk in den
emmer stroomt; schraal en zacht begint
Juraj te zingen.
In de staldeur wordt een donkere gedaante zichtbaar. Hordubal zingt niet verder. „Ik
ben het, Polana," bromt hij verontschuldigend. „Het vee moet aan mij wennen."
„Kom je eten ?" vraagt Polana.
„Als ik gemolken heb," zegt Hordubal in
het donker.
„Stefan eet met ons mee."
V

Juraj Hordubal zet zich aan het einde van
de tafel, vouwt de handen en bidt. Zoo hoort
het, nu je baas bent. Polana knijpt haar lippen op elkaar, de handen gevouwen, Hafia
zet groote oogen op en weet niet wat ze doen
moet, Stefan kijkt somber en verstoord naar
den grond ach, heb je dan nooit gebeden,
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Polana ? Nu ja, Stefan zal wel een ander geloof hebben, maar aan tafel behoort men te
bidden. Kijk eens aan, zij zijn ontstemd,
eten vlug en zwijgend. Hafia speelt maar wat
met haar eten. „Hafia, eten," commandeert Polana stug, eet echter zelf niets ; alleen Stefan slurpt luidruchtig, gebogen over
zijn bord.
Na het eten staat Manya op en wil weggaan.
„Blijf toch, Stefan," verzoekt Hordubal
hem. „Wat ik zeggen wou hoe staat den
oogst ervoor ?"
„Het gras was goed," ontwijkt Manya
hem.
„En het koren ?"
Polana werpt Stefan een vluggen blik toe.
„Het koren," zegt Manya lang gerekt, „Ja,
de boerin heeft namelijk de velden verkocht. Het loonde het werk niet, Heer.
Niets dan steenen."
Hordubal schrikt. „Niets dan steenen,"
bromt hij, „dat is wel zoo, niets dan steenen; maar een veld, Polana, is toch de
grondlegging —"
Stefan laat zelfbewust zijn tanden zien.
„Het bracht niets op, Heer. Weilanden aan
het water zijn veel beter. Daar groeit mais,
zoo hoog als een man."
„Bij het water ?" verbaast zich Hordubal.
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„Heb je velden in de vlakte gekocht, Polana ?”
Polana wil iets zeggen, slikt het echter
weer in.
„Weilanden als voor een landgoed, Heer,"
verklaart Manya. „Een grond als een dorschvloer, diep, grond om bieten op te verbouwen. Maar bieten worden slecht betaald.
Alles wordt slecht betaald, Heer. Paarden,
dat is het beste : als een paard goed gedijt,
brengt het meer op dan een jaar boerenarbeid. Nog een stuk land erbij en daar stallen
neerzetten" Stefan's oogen glinsteren.
„Een paard hoort in de vlakte, Heer. Een
paard is geen geit."
„Misschien wil de landheer zijn weilanden
verkoopen," merkt Polana op en berekent
hardop wat zij kosten zullen; maar Hordubal luistert niet, Hordubal denkt aan de
koren- en aardappelvelden die Polana verkocht heeft. Nu ja, niets dan steenen, maar
was dat niet altijd al zoo geweest ? Dat hoort
nu eenmaal bij ons werk, kameraad. In die
twee jaar, voordat ik wegtrok, heb ik een
stuk brakland in een veld veranderd, —
och, wat weet jij van boerenarbeid!
Hafia is zacht naar Stefan toegeloopen en
legt een arm om zijn schouders. „Oom Stefan," fluistert zij.
„Wat is er ?" lacht Stefan.
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Het kleine meisje draait verlegen. „Ach,
zoo maar."
Stefan neemt haar op zijn knie en laat
haar dansen.
„Komaan, Hafia, wat wilde je zeggen ?"
Hafia fluistert hem in 't oor. „Oom Stefan, ik heb vandaag zoo'n mooi hondje
gezien!"
„Zoo, zoo," Manya trekt een verbaasd
gezicht. „En ik heb vandaag een haas met
drie jonge haasjes gezien."
„O oh !" zucht Hafia, „waar ?"
„In de klaver."
„En ga je ze in den herfst schieten ?"
Stefan werpt een schuinen blik op Hordubal: „Tja, dat weet ik niet."
Een goed mensch, denkt Juraj opgelucht,
het kind mag hem graag, tegen mij is ze zoo
niet. Ach kom, het kind zal wel wennen;
waarom zou ze niets over de plaatjes zeggen
die ik voor haar uit Amerika meegebracht
heb ? Ik moet Stefan ook iets geven, denkt
Hordubal verder, en hij zoekt met zijn oogen
den houten koffer.
„Ik heb je kleeren op het bankje gelegd,"
zegt Polana altijd was ze al zoo zorgzaam,
denkt Juraj, en loopt met een ernstig gezicht naar het stukje Amerika toe. „Zoo,
dat is voor jou, Hafia, de plaatjes en hier
een teddybeer —"
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„Wat is dat, oom ?” hijgt Hafia.
„Dat is een beer," verklaart Manya. „Heb
je al eens een levende beer gezien ? Ginds in
de bergen zijn er nog wel."
„En heb jij ze gezien ?" vraagt Hafia ongeduldig.
„Ja, zeker, zij brommen."
„Dit is voor jou, Polana," mompelt Hordubal aarzelend.
„Het is niet veel bijzonders, maar ik wist
niet wat. . . . " Juraj draait zich om en zoekt
naar iets dat hij voor Manya bestemmen kan.
„En dit, Stefan," zegt hij verlegen, „is misschien wel iets voor jou: een Amerikaansch
mes en een pijpje uit Amerika —"
„Ach, jij," stoot Polana met verstikte
stem uit, tranen staan in haar oogen, en zij
loopt naar buiten nu, Polana, wat is er
dan ?
„Dank u wel, Heer." Manya buigt, laat
al zijn tanden zien en reikt Juraj de hand.
0, o, wat een kracht in die hand ! Dat zou
de moeite waard zijn, om me met jou te
meten. Zoo, God zij geloofd, dat is voorbij.
„Laat mij het mes eens zien, oom ?" bedelt Hafia.
„Hier, kijk," zegt Stefan trotsch, „dat is
nu eenmes dat heelemaal uit Amerika
komt; daarmee zal ik een Amerikaansche
pop voor je snijden, goed ?"
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„Hè ja, oom,” juicht Hafia, „maar echt
doen, hoor!"
Juraj lacht breed en gelukkig.

VI
Maar nog is alles niet achter den rug,
Juraj weet, hoe het hoort. Als men uit Amerika terug komt, moet men zich in de her.
berg vertoonen, de buren begroeten en
brandewijn aanbieden: iedereen moet toch
kunnen zien, dat men niet met leege handen
en ook niet met schande terug komt. Hee,
herberg! Voor iedereen een glaasje en goed
volgeschonken, je kent Hordubal zeker
niet en toch ben ik een miner uit Amerika !
Het geheele dorp zal weten wie er thuis gekomen is, hee, laat ons gaan, om Hordubal
te zien, vrouw, geef mijn jas en hoed — —
„Ik kom gauw terug, Polana, ga maar
naar bed en wacht niet," zegt Juraj en stapt
zelfbewust en gewichtig door het donkere
dorp naar de herberg. Wat ruikt het dorp
naar vele dingen: naar hout en koeien, hooi
en stroo, en dit is de geur van ganzen, en
hier ruikt het naar camillen en brandnetels.
In de herberg woont niet meer den ouden
Salo Berkowitsch, maar een fel roode jood
staat van zijn stoel op en vraagt wantrouwend : „Wat wenscht mijnheer ?"
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In den hoek zit een man, wie zou dat
kunnen zijn, het zou Pjosa kunnen zijn,
waarachtig, Andrej Pjosa, bijgenaamd de
huzaar, hij kijkt Juraj aan alsof hij roepen
wil: Ben jij het, Juraj ? Ja zeker ben ik het
Andrej Huzaar, zoo als ik hier sta.
Maar Pjosa heeft niets geroepen, hij
staart; en Hordubal zegt, om te toonen dat
hij geen vreemde is : „Baas, leeft de oude
Berkowitsch nog ?"
De sproetige jood zet een glaasje brandewijn op de tafel. „Die is al zes jaar begraven." Zes jaar ? och, Pjosa, dat is een lange
tijd; wat blijft er voor een mensch over na
zes jaar en wat na acht jaar ? Acht jaar
lang heb ik geen brandewijn gedronken,
baas; och God, hoe dikwijls heb ik ernaar
verlangd om mijn verdriet te verzuipen en
op de vreemden te spuwen, begrijp je ? Maar
zij hebben den brandewijn verboden in
Amerika. Nu heb ik Polana tenminste meer
dollars kunnen sturen; en nu heeft zij er
paarden voor gekocht en de velden verkocht. Niets dan steenen, zegt ze. En jij, Huzaar, heb jij je velden niet verkocht ? Nu ja,
het is je aan te zien, dat jij niet naar Amerika
bent geweest.
De jood staat achter den toog en blijft
Juraj aankijken. Zal ik een gesprek met hem
beginnen ? denkt de jood. Hij zal wel niet
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spraakzaam zijn, hij kijkt zoo weinig aanmoedigend, 'k zal me maar liever niet met
hem inlaten; wie kan het toch zijn ?Matwjej
Pagurka heeft ergens een zoon, misschien
is het de zoon vanMatwjej ; of zou het Hordubal zijn, de man van Polana Hordubal,
die in Amerika is —
Juraj heeft een oogje geknipt. De jood
draait zich om, hij moet de glazen op den
toog in orde brengen; en wat is er met jou,
Pjosa, waarom verberg je aldoor je oogen
achter je wenkbrauwen ? Moet ik je bij je
naam roepen ? Dat is nu eenmaal zoo, Andrej Pjosa: een mensch leert gauw het spreken af, zijn mond wordt als van hout, maar
- nu ja, zelfs een paard, zelfs een koe wil,
wel eens toegesproken worden. 't Is waar
Polana was altijd zoo stil, en acht jaren
maken het praten niet eenvoudiger, de eenzaamheid leert niet spreken; ik weet zelf
niet, waar ik beginnen moet; vraagt zij niets
- dan zeg ik niets; zegt zij niets dan zal
ik niet vragen. Och kom, Stefan is een goede
knecht, zelfs spreken doet hij voor de boerin. De boerin heeft de velden verkocht, zij
heeft zich weilanden op de vlakte gekocht,
afgeloopen. Hordubal drinkt en schudt zijn
hoofd; wat brandt die rommel, maar daar
zal hij wel aan wennen. Stefan schijnt een
goede jongen te zijn; hij heeft verstand van
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paarden en houdt van Hafia; en wat Polana
betreft ook de vrouw zal eraan wennen,
en alles komt, zooals het komen moet. Hé,
Pjosa, hoe staat het thuis is ze wel eens
lastig ? Nu, je zult haar wel klein krijgen,
maar Polana, die is als een edelvrouw,
Andrej, zoo is het. Verstandig is ze, vlijtig
en zindelijk God zij geloofd. 't is waar,
maar moeilijk is ze ook.En ze houdt zich goed,
man, zoo goed als niemand anders in den
omtrek. Ik begrijp haar niet, huzaar. Als de
wind had ik binnen moeten stormen en haar
ronddraaien tot ze buiten adem was. Zoo
hoort het, Andrej. Maar ik zie je, het ging
niet : zij schrok van mij, alsof ik een geest
was. En Hafia is ook van me geschrokken.
Jij ook, Pjosa. Ja, hier ben ik nu, wat kan ik
eraan doen ? Als het ijs niet breken wil,
smelt het langzaam. Prosit, Andrej !
Andrej Pjosa, bijgenaamd de huzaar,
staat op en gaat naar de deur ; in de deuropening draait hij zich om, werpt schuw een
blik terug en stottert: „Welkom thuis,
Juraj !" Wat ben je toch een rare kerel,
huzaar; alsof je niet bij me kon gaan zitten
je moet niet denken, dat ik als een bedelaar terug gekomen ben: ik heb een goede
paar honderd dollar dat weet Polana nog
niet eens. Kijk eens aan, Pjosa heeft me
herkend ; nu dan, dat is vanzelf gekomen en
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de rest zal ook vanzelf komen, denkt Hordubal blij ; jood, schenk me nog eens in!
De deur vliegt open en een man komt als
een stortvloed naar binnen vallen maar
dat is Wasil Geritsch Wasilu, zijn beste
vriend; een oogopslag maar en hij is al bij
de tafel. Wasil! Juraj! Wat krast een mannenkus en wat stinkt zij naar tabak, maar
goed is het, och, Wasil toch!
„Welkom, Juraj," zegt hij eenigszins bezorgd, „en vertel eens, waarom ben je terug
gekomen ?"
„Zeg eens, ezel die je bent, had ik dan
daar moeten sterven ?" lacht Hordubal.
„Nu ja," zegt Geritsch ontwijkend, „het
gaat de boeren niet voor den wind. Gezond,
hè ? God zij dank, daarvoor tenminste."
Wat ben je vreemd, Wasil, je zit vooraan
op je stoel en gooit je glaasje achter elkaar
naar binnen. Wat is er voor nieuws ? Nu, de
oude Kekertschuk is gestorven, in de Stille
week, God Nebbe zijn ziel, en verleden Zondag is de jonge Horolenko met de dochter
van Michaltschuk getrouwd ; het vorige jaar
heeft de duivel ons mond en klauwzeer bezorgd Ja, Juraj, mij hebben ze dorpsschout gemaakt, ik heb er niets dan
ergernis van, dat kun je je wel indenken. —
Het gesprek stokt, Wasil Wasilu weet niet
meer, wat hij vertellen zal; hij staat op en
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houdt Juraj zijn geweldige hand voor: „God
helpe je, Juraj, ik moet nu gaan."
Juraj glimlacht en draait het glas tusschen
zijn zware vingers. Wasil is niet meer wie hij
was, och God in den Hemel, wat kon die
zuipen, zuipen tot de ramen trilden; maar
hij is gekomen en heeft me gekust de kameraad. God helpe je, Juraj; wat heb je dan,
kun je misschien aan mijn neus zien dat
mijn thuiskomst mislukt is ? Werkelijk mislukt, maar dat komt nog; langzaam, langzaam zal ik thuis komen, iederen dag wat
dichterbij, en zie, plotseling zal ik dan thuis
zijn. Ik heb geld, Wasil; ik kan een stuk land
koopen, en koeien, twaalf koeien, als ik wil;
ik zal ze zelf in de wei drijven, voor mijn
part heelemaal naar Volov Ehrbat, met
twaalf klokjes zullen zij 's avonds luiden, en
Polana zal hard loopen om de poort open
te maken, zoo vlug als een meisje —. In de
herberg is het stil, de jood dut achter den
toog, nu, deze eenzaamheid doet hem goed;
zijn hoofd draait en draait, maar daarvan
worden zijn gedachten helder. Nu opstappen en langzaam naar huis loopen, zooals
een kudde huiswaarts keert; of als een tweespan aanstormen, als een storm het erf op
razen, zoodat de vonken eruit spatten —
hoog opgericht en straf de teugels houden,
dan afspringen hier ben ik, Polana, en nu
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laat ik je niet meer los; op mijn handen
draag ik je naar huis en druk je zoo vast
tegen me aan, dat je geen adem krijgen kunt.
Hoe zacht ben je, Polana. Acht jaren, acht
lange jaren heb ik aan je gedacht, en nu pas
ben ik bij je. Hordubal klemt zijn tanden op
elkaar, de spieren in zijn gezicht zwellen.
Hu, wilde paarden, hu! Polana zal het zien
haar knieën zullen trillen van schrik en
vreugde, zij zal het zien: haar man komt
terug.
VII
Beschonken loopt Hordubal door den
maannacht, beschonken, want hij is geen
brandewijn gewend, want hij is zulke gedachten niet gewend, want hij gaat naar zijn
vrouw. Wat kijk je stug, maan, loop ik
soms niet zacht genoeg, zoo licht, zoo licht,
dat ik niet eens de dauw van de grassprietjes
veeg ? Heidaar, honden van het dorp, hier
loopt Juraj Hordubal, na acht jaren komt
hij thuis, de armen wijd uitgestrekt, om zijn
vrouw erin te nemen: zoo, nu heb ik mijn
armen vol van je, en ook dat is nog te
weinig, in mijn mond zou ik je willen nemen, je met mijn knieën omknellen, tusschen mijn vingers wil ik je voelen, Polana,
Polana! Waarom kijk je me zoo koud aan,
zeg ? Het is waar, ik ben dronken, omdat ik
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mij moed ingedronken heb, omdat ik hals
over kop naar huis vliegen wilde ; mijn oogen
sluiten, met mijn armen zwaaien en blindelings springen hier ben ik, Polana, hier
en hier en hier, overal, waar je handen zijn,
je beenen, je mond; oh, wat ben je groot,
wat is er veel van jou, van hoofd tot voeten,
hoe kan ik je ooit geheel omvatten!
Hordubal loopt door den maannacht en
beeft over zijn geheele lichaam. Je zou niet
roepen, geen woord zou je spreken in dezen
maannacht, je zou nauwelijks ademen, hier
op de open vlakte; zachtjes, zachtjes, deze
lichte schaduw ben ik, noem mijn naam
niet, ik bèn het; zoo stil houd ik je om-

sloten, zoo stil als een boom groeit; en ik
adem nauwelijks hier op de open vlakte, ik
zeg geen woord, zucht niet eens; ach Polana,
je zou een ster hooren vallen.
Maar neen, thuis schijnt de maan niet
naar binnen, daar zal de maan ons niet afkoelen ; zij straalt over het zwarte bosch, en
bij ons is het donker; je moet in het donker
tasten en vindt de vrouw, slaapt zij —
slaapt zij niet, je ziet haar niet en toch is het
hier vol van haar, zij lacht zacht en maakt
plaats voor je; hoe kan zoo'n reuzenkerel
hier een plaatsje vinden, ik ben te groot, je
moet mij in je armen nemen; en zij murmelt iets in je oor, je weet niet wat —
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woorden zijn koud, maar het fluisteren is
warm en donker, het duister wordt er nog
dieper van, zoo dicht en zwaar dat je het met
de vingers tasten kunt en het is de vrouw,
haar haar, haar schouders, en ze ademt, hijgt
door haar tanden, ademt je het duister in
het gezicht ach, Polana, stamelt Hordubal, o, jij!
Zacht opent Juraj de poort naar het boerenerf en schrikt. Voor de huisdeur zit Polana in het maanlicht en wacht. „Zoo,
Polana," fluistert Hordubal en zijn hart
schijnt te zwellen. „Waarom slaap je niet ?"
Polana huivert van koude. „Ik heb op je
gewacht. Wilde je iets vragen het vorige
jaar hebben wij voor een span paarden zevenduizend gekregen; dus, wat wat vind
jij daarvan —"
„Nu ja," zegt Hordubal aarzelend. „Dat
is best, waarom niet, daar kunnen wij morgen over spreken —"
„Neen, nu," zegt Polana hard. „Daarom
heb ik juist gewacht. Ik wil niet meer achter
de koeien loopen .... mij op het veld afjakkeren.... neen, dat wil ik niet!"
,,Dat hoeft ook niet," zegt Hordubal en
kijkt naar haar handen, die wit glanzen in
het maanlicht. „Ik ben er nu om voor je te
werken."
„En Stefan ?"
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Juraj zwijgt en zucht. Waarom juist nu
daarover spreken ? „Tja," bromt hij, „er zal
hier niet genoeg werk zijn voor twee."
„En de paarden dan ?" zegt Polana driftig.
„Er moet toch iemand voor de paarden zorgen, en jij hebt er geen verstand van —"
„Dat is waar," ontwijkt Hordubal. „Ach
kom, het zal wel losloopen."
„Ik wil het weten," dringt Polana aan en
balt haar vuisten. Oh, wat ben je heftig!
„Zooals je wilt, Polana, zooals je wilt,"
hoort Juraj zichzelf zeggen. „Stefan blijft,
hartje... . Je moet weten, dat ik geld meegebracht heb .... Ik zal alles voor je
doen...."
„Stefan heeft verstand van paarden,"
hoort Hordubal, „zoo iemand vind je niet
zoo gemakkelijk. Hij dient hier al vijf
j aar....
Polana staat op, wonderlijk bleek in het
maanlicht. „Goeden nacht. Loop zacht,
Hafia slaapt."
„Wat wat wil je waar ga je heen ?"
vraagt Hordubal onzeker.
„Naar den zolder, slapen. Jij slaapt in de
kamer, jij bent de baas." Er is iets hards,
iets boos in Polana's gezicht. „Stefan —
slaapt in den paardenstal."
Bewegingloos zit Hordubal voor de huisdeur en staart voor zich uit in den maan50

nacht. Zoo, zoo. Zijn hoofd wil niet denken,
is als van hout. En wat zit er toch in mijn
keel, dat ik niet inslikken kan ? Jij slaapt in
de kamer, jij bent de baas. Zoo is het.
Ergens in de verte blaft een hond, in den
stal rinkelt de ketting van een koe. Jij slaapt
in de kamer. Hè, die stomme kop ! Hoe men
hem ook schudt, het helpt niets, heelemaal
niets hij blijft dof. Zoo, de baas. Dit is
allemaal van jou, baas, deze witte muren,
het erf, alles: wat een groot man ben jij, een
heele kamer voor jou alleen, je kunt je zoo
ver uitrekken als je wilt, alleen in bed —
zoo, zoo, de baas! Hoe komt het toch, dat
ik niet kan opstaan, dat mijn hoofd zoo dof
is dat is misschien de brandewijn, spiritus
heeft die roode jood me geschonken, maar
ben ik niet dansend uit de herberg gegaan ?
Zoo, dus in de kamer! Zoo wil Polana dus
den baas eeren, als een gast zal hij slapen.
Een eindelooze vermoeidheid bevangt Hordubal. Nu ja, zij wil dat ik goed uitrusten
zal, na de lange reis; waarachtig, ik kan heelemaal niet opstaan, gek gevoel, beenen van
zult te hebben. En de maan is al achter het
dak geklommen.
„Elf uur heeft de klok, looft den Heer".
De nachtwacht gaat rond, in Amerika
zijn geen nachtwachten, vreemd is Amerika.
Hij moet me hier niet zien, de nachtwacht,
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dat zou een schande zijn. Hordubal schrikt
en sluipt zacht als een dief de kamer in. Hij
trekt zijn jas uit en hoort een zachte ademhaling God zij geprezen, Polana heeft
maar een grapje gemaakt en slaapt toch hier ;
ach, dwaas die ik ben, en ik ben al dien tijd
op het erf blijven zitten! Juraj sluipt heel
voorzichtig naar het bed en tast over de dekens; zacht haar, dunne slappe armpjes —
Hafia. Het kind steunt even en drukt haar
gezichtje in de kussens. Het is werkelijk
Hafia. Juraj gaat stil op den bedrand zitten,
ik zal haar voetjes dicht dekken : och God,
hoe moet ik me neerleggen, ik zou het kind
wakker kunnen maken. Polana wilde zeker,
dat zij aan haar vader wennen zou. Dus zoo :
vader en kind in de kamer en zij op zolder.
Plotseling valt Juraj iets in en nu ja, nu
kan hij geen rust meer vinden. Ik ga op
zolder slapen, heeft ze gezegd. Misschien
heeft zij dit met opzet gezegd : dan kun je
komen, domoor, je weet waar ik ben; ik ga
op zolder slapen. Op zolder is geen kind.
Hordubal staat als een zuil voor het raam en
zijn hart bonst. Polana is trotsch, zij zal niet
zeggen: hier heb je me; je moet haar naloopen als een meisje, je zult in het donker
naar haar moeten zoeken en zij zal zachtjes
lachen, ach Juraj, domoor, acht jaar lang
heb ik aan je gedacht.
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Zacht, heel zacht klimt Juraj naar den
zolder. Aj, hoe donker. Polana, waar ben
je, ik hoor je hart kloppen. „Polana, Polana," fluistert Hordubal en tast in het
duister.
„Ga, ga weg!" steunt zij uit de duisternis,
„ik wil niet! Ik smeek je, ik smeek je,
Juraj, ik smeek je —"
„Ik wil niets, Polana," bromt Hordubal,
grenzeloos verbaasd. „Ik wilde je alleen
maar .... vragen, of je hier goed slaapt —"
„Toe, ga weg, ga weg," stamelt zij vol
ontzetting uit het donker.
„Ik wilde je alleen maar zeggen, liefje,"
stottert Hordubal, .... „dat alles zoo blijven zal als jij het hebben wilt.... je mag er
ook nog een stuk land bij koopen .... "
„Ga nu weg!" schreeuwt Polana, buiten
zichzelf en Juraj weet niet, hoe hij beneden gekomen is, het is alsof hij hals over
kop in een afgrond is gevallen. Maar neen,
hij is heelemaal niet gevallen, hij zit op
de laatste traptrede en valt nog in een afgrond. Zoo diep, ach God, zoo diep te
kunnen vallen! En wie steunt daar zoo ? Dat
ben jij, dat ben jij! Ik steun niet, ik probeer
alleen maar te ademen en ik kan er niets aan
doen dat het zoo klagend klinkt, nog eens,
en nog eens! Ja, zucht maar, je bent immers
thuis, je bent de baas —
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Hordubal valt niet langer, hij zit op de
trap en staart in het duister. Jij slaapt in de
kamer, heeft ze gezegd, jij bent de baas. Dus
zoo bedoelde je het, Polana: acht jaar lang
was je je eigen baas, en nu ben je boos, omdat je een man boven je zult hebben! Maar
liefje, kijk dan toch eens wat voor een man:
hij zit op de trap en mompelt, je zou hem
als een kind aan de hand kunnen nemen,
een mooie heereboer! Hordubal voelt iets
om zijn mond, hij tast ernaar, ach lieve God,
het is een glimlach. Hordubal glimlacht in
de duisternis: een baas ? Neen, een knecht.
Er is een koeienjongen gekomen, meesteres,
en jij, Polana, zult de bazin zijn. Nu, zie je
nu wel, alles komt in orde: paarden en
koeien, Stefan en Juraj. ik zal voor de koeien zorgen, Polana, een vreugde voor het oog
zijn ze En schapen; alles voor jou, jij zult
over alles heerschen.
Kijk eens aan, nu lukt het al, te ademen
zonder te steunen; je kunt lucht happen als
een blaasbalg. Ach kom, bazin, een knecht
hoort niet in de kamer; hij gaat bij de koeien
slapen, daar is zijn plaats. Dan ben je tenminste niet zoo alleen, je hoort iemand
adem halen; het gebeurt wel eens, dat je
plotseling hardop begint te praten, en er
zelf van schrikt, maar tegen een koe kun je
praten: zij draait den kop om en luistert.
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Het is heerlijk om in den koestal te slapen.
Zacht, heel zacht gaat Juraj den stal in;
een warme koegeur stroomt hem tegen, een
ketting rinkelt. Heidaar, koeien, heidaar, ik
ben het; gelukkig, er is stroo genoeg voor
een mensch.
„De klok heeft twaalf, looft den Heer...."
Neen, dat was er in Amerika niet. „Verzorg
vuur en licht, opdat het niemand deer' —"
Toe toe toe klinkt den hoorn van
den nachtwacht, alsof een koe loeit.
VIII

Stefan spant de paarden voor den wagen.
„Goeden dag, Heer," roept hij, „wilt u de
weiden niet eens zien ?"
Juraj versombert een beetje: ben ik een
rentmeester, die in den wagen de velden
komt inspecteeren ? Ach wat, er is geen
werk, geen veld, waar ik met de zeis naar toe
zou kunnen; waarom zou ik Polana's bezitting niet eens bekijken ?
Een ruime linnen broek en een blauw
voorschot, draagt Stefan het is duidelijk
te zien, dat hij uit de vlakte komt ; en hij is
zoo zwart als een zigeuner. „Ta-ta," klakt hij
tegen de paarden, en daar vliegen zij al ratelend en klepperend weg, Juraj houdt zich
met moeite aan den wagen vast; Stefan staat
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echter rechtop, zijn hoed in den nek, de
teugels strak en hij laat de zweep over de
paardenruggen dansen. Kom, kom, rustig
aan, wij hebben geen haast.
„Zeg eens," vraagt Juraj ontevreden,
„waarom trek je de paarden zoo aan het
bit ? Je ziet toch, hoe ze hun lippen bewegen,
het doet hen pijn."
Stefan draait zich om en grijnst. „Dat
moet zoo, Heer," zegt hij. „Opdat ze hun
koppen hoog dragen."
„Waarom ?" protesteert Hordubal: „Laat
ze hun koppen dragen, zooals ze gegroeid
zijn."
„Het wordt goed betaald, Heer," verklaart Stefan. „Iederen kooper let er op, of
een paard den kop hoog draagt. Kijk toch,
Heer, kijk, nu loopen ze goed: op de achterpooten en met de voorpooten raken zij
nauwelijks den grond. Ta-ta."
„Jaag ze niet zoo," roept Hordubal.
„Zij leeren loopen," zegt Manya onverschillig. „Laat hen leeren. Wat moet je met
een langzaam paard, Heer ?"
Zou Stefan Polana ook altijd zoo rond rijden ? denkt Hordubal. Het geheele dorp
draait zich naar hen om: daar gaat de vrouw
van Hordubal, nu ja, als een goedsbezitster;
vouwt haar armen over elkaar en rijdt voorbij. En waarom zou ze niet trotsch zijn ?
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denkt Juraj. Goddank, ze is anders dan andere vrouwen, hard en recht als een zuil ; zij
heeft de boerderij als een kasteel verzorgd,
zevenduizend heeft ze voor een span paarden
gekregen, nu dan, zij heeft reden, haar hoofd
hoog te dragen. Datwordt goed betaald, man.
„Daar is de vlakte," wijst Stefan met den
zweep. „Tot aan de acacia's daar behoort
zij aan de boerin."
Hordubal klimt als gebroken van den wagen af. Je hebt me goed door elkaar geschud, bliksem. Zoo, dus dat is de vlakte;
waarachtig, gras, tot aan de heupen, maar
droog en hard zeg niet, dat dit grond is
voor bieten, het is steppe. Manya krabt zich
in den hals. „Als wij nog tot daarginds land
bijkoopen, Heer, konden hier dertig paarden weiden."
„Zoo-oo," merkt Hordubal op, „ze zullen
hier anders niet vet worden."
„Waarom zouden ze vet worden ?" Manya's gezicht vertrekt. „Een paard moet
droog zijn, Heer. Of zou u de paarden voor
den vilder willen mesten ?"
Hordubal antwoordt niet, gaat naar de
paarden en streelt hun koppen. Nounou —
nou, kleine, wees maar niet bang, je bent
mooi. Wat, spits je je ooren ? Ach, wat ben
je verstandig! Waarom schraap je zoo met
je pooten ? Wat wil je hebben ?"
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Stefan spant de paarden uit. richt zich op
en zegt eenigszins scherp : „Niet met de paarden praten, Heer. Dat maakt hen week."
Hordubal keert zich driftig naar hem toe:
wat neem jij een houding aan tegenover den
baas ? Ach kom, dat doet hij waarschijnlijk,
omdat hij niet wil, dat de paarden zich aan
mij wennen. Nu ik zal me niet met jou
paarden bemoeien, ezel; kom, kom, je
hoeft niet zoo boos te kijken.
Stefan laat de paarden losloopen en
grijpt naar de zeis, hij gaat hooi maaien; de
domoor heeft niet eens 'n tweede zeis meegenomen. Juraj zucht en kijkt over de vlakte
naar de heuvels boven Krivá. Daar zijn tenminste echte velden het is waar, niets dan
steenen, maar het zijn velden: aardappel-,
haver- en korenvelden op vele plaatsen
staat het koren nog, op andere wordt het al
aan schoven gebonden „Stefan, wie heeft
onze velden eigenlijk gekocht ?"
„Een zekere Pjosa," zegt Manya.
Aha, Pjosa, Andrej Pjosa, de huzaar; en
daarom heeft hij in de herberg niets gezegd,
hij schaamde zich natuurlijk, dat hij de
vrouw de velden afgezet heeft. Juraj staart
naar de heuvels, wonderlijk, alsof de velden
van Hordubal van de bergen naar beneden
gekomen zijn en zich op de vlakte uitgestrekt hebben —
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„En Rybáry is daar beneden ?” vraagt
Juraj.
„Hier onder," zegt Stefan. „Aan dezen
kant, drie uur loopen van hier."
Drie uur loopen, zoo, zoo, het is nog ver,
van hier naar Rybáry. Hordubal plukt uit
verveling een grashalm en kauwt erop ; hij
smaakt zurig dan smaakt het gras daarboven op de bergen heel anders, kruidig,
naar tijm. Juraj slentert steeds verder over
de weiden; wat een vlakte, niets anders dan
den horizont te zien, maar het is een andere
horizont als daar boven, hij is heelemaal
stoffig. En hier een mals-aanplanting, werkelijk zoo hoog als een man, niets dan bladeren; ach God, hoe komt het toch dat
mais er zoo slordig uitziet ja: varkens erop jagen, dat zou wat zijn! Nee, dan korenvelden, die zijn als een pels! Acacia's —
Juraj houdt niet van acacia's; daar boven
zijn sleedoorn en kardinaalsmutsen, lijsterbessen, jeneverbessen en niet zulke nuttebooze dingen als acacia's. Nu is Manya met
zijn voorschot en hooge laarzen niet meer te
zien. Wat beteekent dat, niet met de paarden
praten ? Een paard is ook een verstandig
dier, net zoo goed als een koe; door praten
leert het rustig te zijn.
Voor Juraj ligt de vlakte, een gevoel van
angst besluipt hem, het is bijna als de zee,
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dat daar ! Wat is dat ? Hij keert zich naar
de heuvels, hedaar, ook jullie zijn opgevreten door de vlakte, zij maakt jullie klein
en dom; maar flink erop los stappen, kameraad, dan merk je tenminste wat aarde is!
En nu houdt Juraj het niet meer uit, hij rent
naar het dorp toe en laat Stefan met zijn
wagen achter. Ik ga het koren eens bekijken,
denkt hij, maar hij loopt al een uur en de
heuvels zijn nog altijd ver weg; en deze hitte
hier, geen koeltje te bespeuren daar heb
je nu je vlakte! Wie had ooit gedacht dat
Stefan mij zoo ver weg gereden had ? Alleen
maar ta-ta, en wij waren al aan den rand van
de wereld. Mooie paarden heeft Polana: wat
moet je beginnen, met een langzaam paard,
Heer ?
Hordubal loopt al een goede twee uur, en
daar is eindelijk het dorp : zigeuners, dat
smerige gespuis, kruipen tusschen het bilzekruid en de doornappelen rond, en daar is
de smid aan den landweg al: Hordubal
blijft staan, er valt hem iets in, ei, Polana,
ik zal het je bewijzen. Dan gaat hij de smederij al binnen. Hallo, meester, maak een
haak voor mij, ja, wat voor een haak : een
grendelhaak voor een deur, een haak, ik zal
erop wachten. De smid herkent Hordubal
niet, het is hier donker en hij ziet niets door
het vuur. Als het een haak moet zijn, dan

60

een haak ; en hij smeedt een haak als een
vuist. En, smid, wat zeg je wel van de
paarden van Hordubal ? Nou en of, paarden
als duivels, maar heerenpaardjes ; niets voor
het werk, vadertje. Maar om die te beslaan,
aha! Twee kerels moeten zoo'n loeder vasthouden.
Hordubal kijkt naar het gloeiende stukje
ijzer. Ik breng wat voor je mee, Polana, iets
voor je huishouden. En wat zou zoo'n
paard kosten, smid ? God beware me, zegt
de smid en spuwt, zij willen er acht duizend
voor hebben! Zooveel geld voor paarden ?
Het beest wordt kreupel en wat heb je dan ?
Je kunt beter een ploegpaard hebben, of een
zware ruin, met een achterste als een altaar
en een borst als een orgel och ja, vroeger,
toen waren er paarden op de boerderijen!
maar nu een tractor ! Ze zeggen dat de
landeigenaar de velden verkoopt! Waar
dient dan het hooi voor, waarvoor de paarden ? Nu zijn er machines —
Hordubal knikt toestemmend. Ja, machines, zooals in Amerika. Ik moet erop
letten, dat Polana geen dwaasheden doet,
overal komen er machines, wat moet je dan
met de paarden doen ? Aha, zie je nu wel;
neen, neen, Polana, voor weiden geef ik
mijn dollars niet. Velden en koeien, dat is
iets anders, aan machines eten de men61

schen zich niet zat. Nu ja, maar het levert
toch niets op, zeg je. Goed, maar je hebt
dan toch melk en koren. Zoo is het.
Hordubal komt weer thuis en draagt een
nog warm stuk ijzer. Polana die kookt
zeker het middageten; en Juraj sluipt over
de trap naar den zolder en bevestigt den
grendel aan den binnenkant van de deur.
Zoo, nu dit ringetje nog Polana komt de
trap op, fronst haar wenkbrauwen en kijkt,
wat is dat, wat spijkert Juraj daar vast, nu,
zal zij iets vragen ? Zij vraagt niets, kijkt alleen vol aandacht toe. „Het is al klaar, Polana," bromt Hordubal. „Ik heb alleen maar
een grendel meegebracht, dan kun je je deur
sluiten."

IX
Ja, het wordt al te gek. Juraj, Juraj: je
loopt op het erf rond, kijkt om je heen en
weet niets te beginnen. Kool planten ? Geen
werk voor een man. De kippen voeren ? De
zwijnen ? Och, vrouwenwerk. Al het hout is
al gekloofd en in stukken gehakt, de heg
heb je opgeknapt, van alles in elkaar getimmerd ; je kijkt rond als de oude Kyril,
die daar boven op het erf van Michal Herpak met zijn hoofd schudt. En de buurvrouwen kijken naar binnen, een mooie

62

baas, loopt met zijn handen in de broekzakken en gaapt dat zijn mond bijna open
blijft staan !
Beneden op de weiden is Manya wat
moet hij daar doen ? Niet met de paarden
praten en zoo. Blijf jij maar alleen daar, wat
is mij de vlakte ? Daar, kijk hem eens aan,
zoo'n aangewaaide knecht en die zegt nu, als
u dit of dat doen wilde, Heer ! En, zie je, ik
doe het; je hebt mij wel niet te commandeeren, maar als het van hout te maken is,
zal ik het klaarspelen. Vroeger toen heb
ik boomen geveld; och, waarvoor dan, zeggen
ze, er wordt geen hout meer verkocht, het
verrot in het bosch, de zagen staan stil —
Lieve God, weer eens koeien te weiden!
Geen twee koeien, daar zouden de menschen
om lachen; neen, twaalf koeien en ze, voor
mijn part, tot op den Volov Ehrbat drijven,
den knuppel in de hand. En niemand die
tegen je zegt: niet met de koeien praten.
Schreeuwen moet je tegen de beesten.
Maar Polana die wil er niet van hooren
acht honderd geeft de slager voor een koe
en dan moet je nog dank je zeggen. Nou,
waarom de slager ik zou het vee voor mezelf houden; maar als je niet wilt, goed dan.
Maar in jou vlakte steek ik geen geld.
Of de koeien voor den wagen spannen en
naar het veld rijden, den oogst binnen ha63

len. Daar ga je, een hand op het juk, voorwaarts ! 0 ou! Niet vlug, zoo maar, met
de koeien gelijken tred houden. Zelfs in
Amerika heb ik me geen anderen stap aangewend: zoo, rustig, zooals de koeien
loopen. En met den oogst naar beneden, het
wiel met de rem tegenhouden, den geheelen,
volgeladen wagen in de hand houden —
God zij geloofd, dan weet men tenminste
dat men knuisten heeft. Dat is mannenwerk,
Polana. Ach God, ontferm u, het is te gek
mijn handen worden hier week ; en welk
een flinke handen, hard, Amerikaansch.
Ja, Polana, jij kunt wel loopen : aldoor
heb je wat te doen, hier de kippen, daar de
zwijnen, dan iets in de kamer; maar voor
een man is het een schande bij de heg te
staan. Je zou tenminste kunnen zeggen, zeg,
Juraj, dit of dat kun je doen; maar jij als
een pijl, ik kan niet eens met je praten. Ik
zou je kunnen vertellen zoo bijvoorbeeld:
in Amerika, Polana, mag een man vegen, hij
mag de vaten wasschen en den grond wrijven, en dat is geen schande voor hem ; de
vrouwen in Amerika hebben het goed. Maar
jij trekt gezichten als ik alleen maar iets
aanpak, en zegt, dat gaat niet, de menschen
zullen je uitlachen. Ach wat, laat ze lachen,
de stommelingen. Doe ik iets in den stal,
voeder of drenk ik de paarden dan kijkt
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Stefan weer boos; niet met de paarden praten en zoo. Dat weet je wel! En hij kijkt
toch aldoor al zoo donker nou, nou,
vreet me maar niet op met je oogen. Niet
eens met de vrouw spreekt hij, doet nauwelijks een mond open; alleen zijn oogen —
woedend is hij, hij ziet geel van nijd, hij verteert ervan. En Polana is bang van hem,
zegt: Toe, Hafia, zeg eens tegen Stefan dat
hij dit of dat doet, vraag Stefan eens zus of
zoo Hafia is niet bang van hem. Oom,
zegt zij tegen hem, en hij laat haar op zijn
knie rijden, zoo danst een veulen, Hafia, en
zoo schommelt een merrie en hij zingt
daarbij ; maar als hij iemand ziet zwijgt hij en
verdwijnt haastig in den stal.
Hordubal wrijft zich in den nek. En de
duivel mag weten waarom, maar voor mij is
Hafia wel bang. Zij speelt en speelt, maar als
ik kom afgeloopen, zij heeft geen oog van
me af en weet niet hoe ze gauw genoeg weg
zal komen Zoo, ga maar. Ei, Hafia, ik zou
speelgoed voor je willen maken, als je dan
maar op mijn schouder zou leunen en toekijken jé, wat zou dat worden ? En wat
zou ik je niet allemaal van Amerika kunnen
vertellen, meisje: negers zijn er daar en zulke
machines -- nu, God zegene je, Hafia, ga jij
maar naar Stefan. Je moet haar niet slaan,
Polana, met slaag tem je niemand; maar als
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jij eens naast me kwam zitten, als wij eens

met elkaar spraken, dan zou Hafia wel bij
ons komen en ze zou luisteren, ze zou met
haar ellebogen op mijn knie steunen, met
open mond zou het kind luisteren. Nu ja, in
den winter misschien, in den winter bij de
kachel —
Beneden in het dorp gekakel van opgejaagde ganzen en wagengeratel, Manya
komt thuis. Juraj haalt de schouders op en
verbergt zich achter de schuur. Waarom
zou ik hier blijven staan, recht tegenover
hem ? Daar kom je nu met een bundeltje
hooi naar huis en maakt er een lawaai bij,
alsof je God weet wat meebrengt. En hier is
het stil, hier heb je de geheele wereld achter
je. Den tuin hebben zij laten verwilderen,
hier groeiden bessen en pruimen, en nu —
niets meer. Ze hadden de oude boomen
moeten snoeien en in den herfst jonge pooten, maar neen; er is hier niets ouds meer,
niets, wat vroeger hier geweest is, alleen deze
onvruchtbare boomen: blijf daar nu maar.
Een schaduwrijke tuin was hier eens, maar
nu wroeten de zwijnen hier rond; en al die
brandnetels, ach lieve God!
Kun je denken, ik heb in Amerika van
alles gezien; ik heb uit mijn oogen gekeken,
en gedacht, kijk, dit of dat zou ik thuis ook
wel kunnen doen. Mooie dingen hebben zij
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daar, handig alleen de vele verschillende
werktuigen al! Of bijvoorbeeld groenten
kweeken. Of konijntjes. Maar voor konijntjes is het 't beste als je groentebladeren
van jezelf hebt. Nu ja, er was van alles te beginnen, als jij, Polana, maar een beetje oog
had voor wat Juraj zou doen. En wat wordt
dat, Juraj ? Een konijnenhok, wat zal Hafia
daar een plezier in hebben en jij moet een
bontjasje voor haar maken. Of bijvoorbeeld
een duivenplat. En zou je geen bijen willen
hebben ? Ik zou bijenkorven kunnen maken, geen hokken, maar echte huisjes met
een raampje erin, zoodat de bijen daar binnen zien kunnen. In Johnstown was een
miner, een Pool, een grootenbijenliefhebber;
denk eens aan, hij had zelfs een masker van
ijzerdraad voor het gezicht. Ja,een mensch kan
veel leeren. Als je zou willen, Polana, als je
me maar één blik zou schenken dan zou
er veel anders zijn. Of alleen maar vragen:
hoe doet men dit of dat in Amerika ? Maar
ja, je vraagt niets, en dan is het moeilijk om
je iets te vertellen. En ik schaam me, om
alleen voor mijn plezier iets te maken; voor
zichzelf alleen is alsof je spelen wilt; maar
voor iemand anders dan spuw je in je
handen en fluit er nog bij ook. Zoo is het,
Polana.
Goddank, daar luiden de koeien al, het is
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avond; nu komen ook onze koeien, en ik
moet ze vastbinden, drenken, streelen, Hafia roepen, Stefan, vader, avondeten ; Stefan
slurpt hard, Polana zwijgt, Hafia stoeit met
oom Stefan, nu, wat nu, goeden nacht, allemaal, Hafia in de kamer, Polana op zolder,
Stefan in den stal nog een ronde maken
over het erf, in den koestal glippen en gaan
slapen. En daar, met de armen achter het
hoofd, kan men zelfs hardop zeggen, wat er
allemaal gedaan kon worden en hoe het een
en ander zijn kon.
En de koeien alsof zij het verstaan: zij
draaien de koppen om en luisteren.

X
„Hafia, zeg tegen moeder, dat ik niet
voor den avond thuis kom."
Zoo, een stuk brood en spek, en nu voorwaarts, joechei, de bergen in. Hordubal
voelt zich vrij en bijna beangst als een kind,
dat van zijn moeder weggeloopen is. En hij
kijkt neer op het dorp, het is alsof er iets
veranderd is. Wat is dat ? Dit hier zou Hordubal's veld geweest zijn ? Wel, wel, het was
niets anders dan steenen, zegt zoo iemand
en toch heeft Pjosa hier koren geoogst,
heeft daar aardappels staan en een aanplanting vlas; kijk eens, hoe zich Pjosa's akkers
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met die van Hordubal verbonden hebben.
Maar daar, meer naar boven, bij den jeneverbesstruik van hier kun je het geheele
dorp overzien. Hier kan men Gods wijsheid
bewonderen: Krivá heet het plaatsje en het
is werkelijk zoo krom, als zijn naam uitdrukt, in een bocht gedraaid, als een liggende koe. Het eene dak na het andere,
allemaal hetzelfde, als een kudde schapen;
maar de witte boerderij is van Polana. Alsof
zij er heelemaal niet bijpoort, denkt Juraj;
een rood, nieuw dak je zou je kunnen
afvragen, wie is daar komen wonen ? Nu,
iemand van het vlakke land, daar zijn de
menschen zoo, die hebben geen hout en
moeten met baksteenen —
De vlakte. Van hier uit is ook de vlakte te
zien. Blauw, glad als de zee, nu ja, een wildernis. Daarom rijden de menschen daar
zoo vlug: de weg is hen te eentonig, je rijdt
en rijdt en het is precies alsof je altijd op dezelfde plaats blijft. Je zou nooit de vlakte
ingaan alleen om zoo maar eens rond te kijken; maar hier —'als een feestdag, je hoeft
je neus maar achterna te loopen en vindt
altijd weer een reden ome; verder te gaan:
hier, naar deze wegkromming, achter de
beek, dan naar dien spar, over de weide
daarboven, en als men daar eenmaal is, dan
het bosch in; tegen den middag ziet het
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Bosch,
niets dan beuken met grijze en
lichte stammen eruit alsof er een nevel
hangt; en hier, en daar, overal bloeien alpenviooltjes als roode vlammen. En daar,
kijk toch eens, die blonde pijpzwam, hij heft
zijn dorre bladerkroon hoog op, ei, wat een
sterke, witte stam; en zal ik je eens wat zeggen ? ik laat je hier achter, zwam, ik zal anemonen noch kampanula's plukken, maar ik
zal een bosje takken met bramen voor Hafia meenemen, beneden aan den rand van
het bosch, waar zij het zoetste zijn, Hordubal blijft staan en houdt den adem in: een
ree ; daarginds staat een ree, blond en licht
als het loof van het vorige jaar, het staat in
de varens en speurt: wat ben jij, een mensch
of een boomstronk. Een blok ben ik, een
boomstronk, een zwarte tak, toe, vlucht niet
weg; ben jij ook al bang voor mij, dier ?
Neen, het is niet bang; het trekt een blaadje
af, kijkt op, maalt met den bek als een geit.
Bek, bek, zegt het, stampt op den grond en
draaft verder. En Juraj is plotseling overgelukkig, zoo licht, zoo licht van binnen, en
hij denkt aan niets. Ik heb een ree gezien,
zal hij vanavond aan Hafia vertellen o jé,
en waar ? Nu, boven natuurlijk, in de vlakte
zijn geen reeën, Hafia.
En daar is het al niemand weet, wat
eigenlijk: een vervallen bouwwerk, versprei70

de balken, maar wat voor balken, God
nog an toe, klokkestoelen zou je ervan kunnen maken, overwoekert met nachtschaden en braamstruiken, met wilde leliën,
nieskruid, varens en geraniums, werkelijk,
een vreemde en gevloekte plaats hier
wordt het bosch nachtdonker; zwarte boomen, bemoste boomen, zwart en vochtig is
den bodem, ja, het moet hier zelfs spoken;
en witte, doorzichtige paddenstoelen als
vleeschgelei, en duisternis, niets dan duisternis; geen eekhoorentje laat zich hier hoc).
ren, geen enkel vliegje, zoo donker is het
Bosch hier, met tegenzin gaan de kinderen
hier langs en zelfs de mannen slaan een
kruis. Maar daar is den boschrand al, tot
aan de knieën moet men door de boschbessen waden en de takken optillen, zooveel
vlechtwerk hangt er naar beneden, de
braambessen houden je voeten vast, ach,
niet gemakkelijk laat het bosch iemand los,
je moet je door het struikgewas beenwerken
als een wild zwijn, en joechei!, als uit het
bosch geschoten, als door het bosch zelf
uitgespuwd, sta je op de bergweide, op de
Polonina, geloofd zij Jezus Christus, we
zijn er.
Hoe wijd is de 'Polonina : overalsparren,
groot en machtig als kerktorens, je zou je
hoed willen afnemen en eerbiedig groeten;
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en het gras is glad, droog, heel kort, het
loopt zacht als een tapijt; lang en kaal strekt
de Polonina zich tusschen de bosschen uit,
welft zich wijd en breed, den hemel boven
zich, en de bosschen terzijde geschoven:
zooals een man zijn borst ontbloot en ligt,
stil ligt en bij God zelf naar binnen kijkt, —
ah, ahah, zooals dan zijn adem stuwt! En
Juraj Hordubal voelt zich eensklaps zoo nietig als een mier en trippelt over de Polonina,
waar ga je heen, miertje ? Nu, daarheen, naar
den kam, zie je daar die kleine, roode mieren weiden ? Daar ga ik heen.
Hoe wijd is de Polonina. Wijd is ze, hemelsche Vader: zou je dat kunnen gelooven,
een kudde ossen ? Deze kleine, roode puntjes ? De Schepper heeft het goed: Hij kijkt
naar beneden en zegt, die zwarte punt daar
is een zekere Juraj Hordubal, die lichte punt
dáár is Polana; ik moet toch eens kijken,
zouden die twee punten elkaar ontmoeten ?
Of zal ik ze met mijn vinger naar elkaar toeschuiven ? En daar schiet opeens iets zwarts
van de helling af en recht hier op aan; het
rent, tuimelt naar beneden, wie ben je ? en
je bent een zwart hondje, blaft je bek bijna
kapot, ach, ga heen, zie ik eruit als een
struikroover ? Kom dan maar, je bent een
dappere hond; ik ga je baas opzoeken. Het
gelui van de kudde is al te hooren, „Koest,"
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roept de herder, met groote, rustige oogen
kijken de ossen naar Juraj, zwaaien met den
staart en weiden verder; de herder staat onbewegelijk als een jeneverbesstruik en kijkt
naar den komenden.
„Hei," roept Juraj, „ben jij het, Mischa ?
God zij met je."
Mischa zegt niets, kijkt maar.
„Ken je me niet ? Ik ben Hordubal."
„Zoo, Hordubal," zegt Mischa en is niet
verbaasd; wie zou zich over iets verbazen ?
„Ben uit Amerika terug."
„Wat ?"
„Uit Amerika."
,,Zoo, uit Amerika."
,,Van wie zijn die ossen, Mischa ?"
„Wat ?"
„Van wie die ossen zijn."
,,Zoo, wie zijn ossen. Uit Krivá."
„Zoo, zoo, uit Krivá. Mooie dieren. En,
Mischa, gezond ? Ben gekomen om je te
zien."
„Wat ?"
„Om je te zien."
Mischa zegt niets, kijkt alleen; men verleert het spreken, hier boven. Hordubal
gaat op zijn ellebogen steunend in 't gras
liggen en neemt een grashalm in zijn mond;
hier hier is het een andere wereld, hier
hoef je niet te spreken, dat is niet noodig.
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Van April tot September is Mischa hier, ziet
wekenlang geen mensch. —
„Mischa, ben je al eens beneden op de
vlakte geweest ?"
„Wat ?"
„Was je al eens in de vlakte ?"
„Zoo, in de vlakte. Neen."
„En daar boven, op den Durny, ben je
daar al eens geweest ?"
„Ja."
„En hier achter den berg ?"
„Neen."
„Nu zie je het en ik heelemaal naar
Amerika ; en wat heb ik ervan ? Niet eens
mijn eigen vrouw begrijp ik —"
„Daar dat zijn de andere weiden al,"
zegt Mischa.
„Zeg, Mischa," vraagt Juraj, zooals hij
placht te vragen toen hij nog een kind was.
„Wat is dat toch voor een ruïne in het
bosch ?"
„Wat ?"
„Die ruïne in het bosch."
„O, de ruïne." Mischa paft nadenkend
uit zijn pijp. „Wie weet het ? Ze zeggen, dat
roofridders daar een burcht wilden bouwen.
Maar wat weten de menschen."
„En is het waar, dat het daar spookt ?"
„Zoo, zoo," zegt Mischa vaag.
Hordubal heeft zich op den rug gedraaid.
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Hier is het goed, denkt hij; en wat daar beneden is dat ken je zelf niet. Daar verdringen de menschen zich op een erf, den
een staat den ander in den weg, het scheelt
weinig of ze vechten als hanen; je mond doet
bijna pijn, zoo driftig sluit je hem, om het
niet uit te schreeuwen.
„Heb je een vrouw, Mischa ?"
„Wat ?"
„Of je een vrouw hebt."
„Neen."
In de vlakte zijn niet zulke wolken; daar
is de lucht leeg, maar hier als koeien in de
wei; men ligt op den rug en weidt. En zij
schijnen te zeilen, en men zeilt met hen
mee, men schuift langzaam mee weg, wonderlijk, dat men zoo licht is en met de wolken mee kan zweven. Waar gaan de wolken
naar toe, waar komen zij 's avonds aan ? Het
is alsof zij zich oplossen, maar kan iets maar
zoo verdwijnen ?
Hordubal heeft zich op zijn ellebogen opgericht.
„Ik wilde je iets vragen, Mischa ken jij
geen liefdeskruiden ?"
„Wat ?"
„Een kruid, dat liefde verwekt. Zoodat er
bijvoorbeeld een meisje op je verliefd
wordt."
„Ach," bromt Mischa, „dat wil ik niet."
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„Jij niet, maar een ander misschien.”
„En waarom," zegt Mischa geërgerd.
„Niet noodig."
„Maar ken je zulke kruiden ?"
„Ken ik niet." Mischa spuwt. „'k Ben
geen zigeunerin."
„Maar genezen kun je toch, hè Mischa ?"
Mischa zegt niets, knipoogt alleen.
„En weet jij, waaraan je sterven zult ?"
zegt hij plotseling.
Hordubal is met kloppend hart gaan zitten.
„Denk je, Mischa, dat ik gauw ?"
„Ach, God weet het. Hoe lang leeft een
mensch ?"
„En hoe oud ben jij, Mischa ?"
„Wat ?"
„Hoe oud je bent."
„Ach, weet ik niet. Waarom weten ?"
Ach ja, waarom weten, Juraj zucht verlicht; waarom weten bijvoorbeeld, wat
Polana denkt ? Beneden kwelt men zich
daarmee, maar hier denk maar, wat je
wilt, hartje; als je gelukkig was, zou je niet
denken. Vreemd, zoo ver dat alles nu weg
is, zoo ver, dat je er bang van wordt. De
mensch zelf alsof hij ook zichzelf vanaf
zulk een hoogte beziet, zooals hij op het erf
rondloopt, piekert en nadenkt, en toch is hij
niets meer dan een kleine, geërgerde mier,
die niet weet waarheen.
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Een groote vrede valt over Juraj, zoo
groot, dat het hem bijna pijn doet. Kijk eens
aan, zoo'n reuzenkerel, en die zucht nu,
zucht onder den last der versterking. Ach,
nu zou ik nog niet willen opstaan en mijn
gedachten naar beneden in het dal dragen.
Stil, stil blijven liggen, opdat mijn ziel rustig
en vredig wordt; dagen en weken zoo blijven liggen, totdat alles zich vanzelf oplost;
laat de hemel zich draaien, laat een os zijn
kop over een menschengezicht buigen en
snuiven, laat een mol kijken, of het een
steen is ? Het is een steen, spring er maar op,
ga op je achterpooten zitten en snuffel; Hordubal ligt op zijn rug, de armen uitgestrekt,
er is geen Hordubal, er is niet eens een
Polana meer niets dan hemel en aarde,
wind en gelui der kudden. De wolken drijven weg en er blijft niets van hen over, niets
meer, dan wanneer men op glas ademt.
Zoo'n os denkt erover hoe hij zich krabben
zal, en het is niets dan een klokje dat in de
verte luidt. Waarom weten ? Kijken. Ook
God kijkt. Welk een groot oog, zoo rustig
als het oog van een rund. En de wind, het is
alsof de tijd zelf wegstroomt en bruist:
waar komt zij vandaan, en zooveel ? En
waarom het te weten ?
Het wordt avond, en Juraj keert terug
naar het dal, loopt over de Polonina en
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dringt het bosch in; loopt licht en met lange
stappen verder; het gewicht van den vrede
heeft zich al geordend in hem, het is niet
noodig erop te letten. Goed, ik zal me niet
aan je opdringen, het huis is te klein voor
twee. Er zal wel ergens werk te vinden zijn,
en zoo niet, dan klim ik naar boven en
wacht daar, wacht tot het avond wordt.
Waarom niet hoe lang leeft de mensch ?
Waarom vraag ik je, zouden twee mieren
elkander in den weg loopen, er is toch
plaats genoeg, je kunt niet eens begrijpen,
waar het allemaal vandaan komt: en ik —
kan ook uit de verte toekijken. Goddank, er
zijn hier heuvels genoeg vanwaar iemand
naar huis kan kijken. Hij kan tot op God's
schouder klimmen en op zichzelf neerzien.
Zooals de wolken stijgen en als damp vervliegen.
Nu luiden de kudden den avond al in en
Hordubal zit tegen de helling met een
struikje braamtakken in de hand en kijkt
naar beneden, naar het nieuwe roode dak.
Ook het erf is te zien, als de palm van een
hand; Hafia mee hierheen te nemen en haar
te wijzen kijk, Hafia, is het niet als een
stuk speelgoed ? Een lichte, slanke gestalte
komt het erf op en blijft staan. En daar, kijk,
uit den stal komt ook een donkere gestalte,
gaat naar haar toe en blijft ook staan. En zij
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bewegen zich niet als speelgoed. Mieren
zouden hun voelsprieten bewegen en rondloopen, maar menschen zijn vreemder: zij
staan tegenover elkaar en doen niets. Waarom weten, denkt Hordubal; maar hoe wonderlijk, dat zij zoo lang en bewegingloos blijven staan; je wordt er onrustig van het is
verschrikkelijk, dat zij zoo stil staan. En dat
zou vrede geweest zijn, Juraj, de vrede die
je van boven meegebracht hebt ? Deze last,
die je draagt ? Je hebt daar te veel genomen
van iets, en het was verdriet; je hebt de armen uitgestrekt en nu draag je een kruis. En
die twee daar beneden staan staan ach
Jezus, bewogen ze maar! En nu heeft de
lichte gestalte zich losgerukt en is verdwenen; de donkere staat, beweegt zich niet, en
is, God zij dank, al weg.
Met een braamstruikje keert Hordubal
terug hij heeft niets dan deze takjes en hij
zal ze nog op het erf vergeten. Vier menschen
om de tafel; bijna zou hij beginnen, ik heb
een ree gezien, Hafia, maar hij zegt niets, de
woorden blijven hem in den mond steken,
Polana eet niet, ze is bleek, als uit ivoor gesneden, Stefan kijkt somber in zijn bord,
trekt met zijn mond, verbrokkelt zijn brood,
gooit plotseling zijn mes neer en loopt naar
buiten, alsof hij stikken zal.
„Wat scheelt oom Stefan," zucht Hafia.
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Polana zwijgt, ruimt de borden op, bleek,
met klapperende tanden.
En Hordubal sluipt naar de koeien, de
kale draait den kop naar hem om, zoodat
de ketting rinkelt, wat is er, baas, waarom
adem je zoo zwaar ? Och, kale, waarom weten waarom weten maar het is zwaar,
zwaarder dan een ketting. Boven zouden wij
onze klok luiden, jij en ik hoeveel plaats
is daar niet, zelfs God heeft daar ruimte genoeg ; maar onder de menschen is het drukkend ; twee drie menschen, kale, en zoo
drukkend tusschen hen! Hooren zij dan
hun kettingen niet rinkelen ?
XI

Manya heeft zich bezopen vannacht, als
een beest heeft hij zich bezopen; niet hier in
Krivá, maar heelemaal in Toltschemesch bij
den jood, hij heeft gevochten met de jongens daar en ze zeggen dat hij ook gestoken
heeft, maar wie weet het; pas tegen den
morgen is hij thuis gekomen, gezwollen en
gehavend, en nu haalt hij in den stal zijn
nachtrust in. De paarden moeten toch gedrenkt, denkt Juraj, maar ik zal me niet met
jou zaken bemoeien. Als je met paarden niet
praten mag, goed, maar zorg er dan zelf
voor. En Polana als een schaduw, beter,
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haar niet te zien. Ja, dat zijn van die dingen,
denkt Hordubal verdrietig; wat is er aan
te doen ?
En hoe drukkend is het, drukkend als of
er onweer komt, de vliegen steken, hè, een
beroerde dag! Juraj slentert den tuin in,
achter de schuur; maar, ook daar is het zoo
ja, hoe ? Niets dan brandnetels, en al die
scherven, zoo'n zigeuner-rommel. Als
een schaduw is Polana; zit in haar kamer en
doet niets God zegene haar; maar toch,
zie je, wordt het hier moeilijk. Hordubal
veegt zorgelijk over zijn klamme nek. Ja, ja,
wij krijgen onweer, Stefan moest het hooi
maar binnen halen. —
Hordubal klimt over de heg en loopt het
dorp uit om de lucht te inspecteeren. De
achterkant van het dorp is alsof men een
tafel van onder ziet, niets dan ruw hout en
lijsten; en alsof niemand je zien kan, alsof
je met de geheele wereld verstoppertje
speelt; niets dan heggen en klimplanten, de
kool door rupsen afgevreten, en hier een
mesthoop, bilzekruid, doornappelen en zigeuners, zigeunerwagens achter het dorp —
Juraj blijft staan en aarzelt: God, waar ben
ik toe gekomen. Polana is alleen, Stefan
dronken in den stal Hordubals hart
klopt heftig. De duivel hale die zigeunerin!
Daar zit ze op den grond, de vette, wal81
Hordubal 6

gelijke slons en luist een zigeunerkind.
„Wat wenscht mijnheer ?" krast de zigeunerin.
„Zigeunerin, zigeunerin," zegt Juraj met
bovende stem, „kun je een liefdesdrank
brouwen ?"
„Nou, en of," krijscht de zigeunerin, „en
wat krijg ik ervoor ?"
„Een dollar, een Amerikaanschen dollar," stamelt Hordubal, „twee dollar .... "
„Ga weg, schoft," schreeuwt de slons,
„voor twee dollar kun je niet eens een hond
paren, voor twee dollar kun je niet met de
koe —"
„Tien dollar," fluistert Hordubal opgewonden, „tien, zigeunerin!"
De zigeunerin is onmiddellijk gekalmeerd.
„Geef op," zegt ze en steekt haar smerige
klauw uit.
Juraj's vingers beven terwijl hij koortsachtig in het geld woelt. „Maar maak een
goeden drank, zigeunerin, niet voor één
nacht, niet voor een maand, niet voor een
jaar. Zoo, dat het hart week wordt, dat de
tong los komt, dat zij me graag ziet —"
„Hee," mompelt de zigeunerin, „Ilka,
maak vuur !" Zij graait in een zak, haar handen zijn gerimpeld als vogelklauwen. Ach,
de schande! De lucht betrekt, we krijgen
onweer. Begin nu, zigeunerin, vlug. Ach,
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Polana, zie waartoe je me gebracht hebt!
De zigeunerin schreeuwt en schudt iets
uit den zak in een ketel; het ruikt afschuwelijk, en wat mompelt ze toch, zij schudt
het hoofd en toovert met haar klauwen —
Juraj voelt een afkeer, hij zou door den
grond willen zakken! Voor jou, Polana,
voor jou, alleen voor jou o, de doodzonde!
Juraj snelt naar huis, hij heeft het toovermiddel bij zich en rent, we krijgen onweer.
Koeien met stroo beladen, draven voorbij,
kinderen, vlug naar huis, stof wordt opgejaagd. Uitgeput opent Hordubal de poort
van het erf en moet even tegen den muur
leunen, zijn hart bonst, voor jou, Polana.
En plotseling rent de driejarige uit den stal,
blijft staan, hinnikt en galoppeert naar de
poort.
„O-o-oh," gilt Juraj en zwaait de armen
voor hem. Uit het huis komt Polana aangeloopen.
Het paard steigert, draait zich om, rent
over het erf, de borst hoog, het achterdeel
ingetrokken, zand vliegt omhoog.
En hoe komt Hafia nu hier, zij loopt over
het erf naar haar moeder toe, schreeuwt van
ontzetting en valt. Polana gilt en Hordubal
brult. Ach, die houten voeten! Kan ik dan
niet springen —
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Daar stormt Manya uit den stal, zijn witte
mouwen fladderen, het paard heeft zich stijl
opgericht en aan zijn manen hangt de knecht,
hij schudt het dier, hee, je kunt hem niet afschudden, als een wilde kat hangt hij aan je
nek. Het paard springt terug, gooit den kop
heen en weer, slaat met de achterpooten;
bom, Manya valt, maar hij houdt zich aan
de manen vast, knielt en trekt het paard
naar beneden. Nu pas ontspannen zich
Hordubal's zenuwen, en hij snelt weg, om
Hafia te halen. Het paard sleept Manya over
het erf, maar dan boort Stefan plotseling
zijn hakken in den grond en rukt, rukt aan
de manen. Hordubal drukt het kind tegen
zich aan, hij wil het wegdragen en vergeet
het zoo geweldig is het schouwspel: man
en dier. Polana, de handen tegen het hart.
- Dan lacht Manya schril, hinnikt als een
paard, en brengt den snuivenden hengst in
galop den stal in.
„Hier, neem het kind," zegt Hordubal,
maar Polana hoort hem niet. „Polana, luister dan, Polana!"
Voor het eerst legt Juraj zijn hand op
haar schouder. „Polana, Hafia!" Zij kijkt op
- ach, heb je ooit zulke oogen gehad,
ademde je ooit zoo door je half geopende
mond ? Wat ben je mooi geworden en nu
is het weer voorbij.
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„Niets is haar overkomen,” mompelt ze
en draagt het snikkende kind het huis in.
Manya komt uit den stal, veegt met zijn
mouwen het bloed van zijn neus, spuwt
bloed. „'t Is weer in orde," zegt hij.
„Kom," bromt Hordubal, „kom Stefan,
ik zal water over je hoofd pompen."
Stefan proest wellustig onder den waterstroom en spat vroolijk naar alle kanten.
„Dat was wat, hè," babbelt hij weer levendig. „Het hengstje was bronstig, boer, daarom was het zoo wild." Manya laat, nat en
gehavend, de tanden zien. „Tjee, dat zal een
hengst worden!"
Juraj zou tegen Stefan willen zeggen, je
bent een prachtkerel, dat paardje heb je
goed getemd; maar onder mannen niet
noodig veel te praten. „Dat zal een onweer
worden," bromt hij en slentert achter de
schuur. In het Zuiden kleurt de lucht zich
zwart, dat wordt zwaar weer. De hengst is
bronstig geworden, en wat beteekent dat, hij
kon zijn voeten niet bewegen, om het kind
op te tillen. Misschien ben ik al oud, Polana, of wat —. Merkwaardig, voeten van
hout, als betooverd.
Goede God, deze duisternis! Het dondert al. De zigeunerin toovert, en zie, de
hengst wordt bronstig; en ik spring het
paard niet in de manen, ik verstar alleen en
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blijf staan. Niet ik, maar Stefan springt.
Waarom zou hij niet springen, hij is jong ?
Ach Polana, Polana, waarom heb je zoo gekeken, waarom ben je zoo mooi geworden ?
Daar is het al, daar is het al: het onweer
zooals een schichtig geworden paard
voortjaagt, vonken spattend uit de hoeven,
en hinnikend. Jij springt geen paard meer in
de manen, je voeten willen je niet dragen en
je aarzelt. Je springt niet, je juicht niet; dat
doet Stefan. Jazzes, minderwaardig is de
toovenarij van de zigeuners, een hengst
wordt bronstig en afgeloopen. En jij denkt:
Polana. Waarom ben je dan niet op het
paard toegesprongen ? Polana zou toegekeken hebben, de handen op de borst, en met
oogen als nooit daarvoor.
Juraj knippert met de oogen, zonder de
warme druppels in zijn nek te voelen. De
hemel scheurt, het davert en kraakt. Hordub al maakt vluchtig het kruisteeken en de
haast slaat in zijn beenen. Nog niet, eerst de
toovenarij van de zigeunerin tusschen de
brandnetels gooien. En dan met een sprong
onder de schuur en kijken hoe het daar buiten
onweert.

XII
Waar zou hij anders zijn ? Hij heeft zich
achter de schuur verborgen en piekert. Hij
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denkt bijvoorbeeld hieraan: goed, nemen
wij aan, dat ik oud ben; maar, alsjeblieft,
hoe komt dat ? Je leeft, weet nergens van,
bent precies dezelfde, vandaag zoowel als
gisteren en plotseling oud. Als betooverd.
Springt niet meer een schichtig paard in de
manen, vecht niet meer in de herberg; je —
tilt een kind op, in plaats van het paard te
vangen. Misschien dat ik vroeger het paard
wel gevangen had. Je moet weten, dat ik
vroeger ook in de herberg gevochten heb,
roemrijk gevochten, met Geritsch, vraag het
maar aan Wasil, Polana. En plotseling —
oud. Polana is niet oud.
Ach wat, voor mijn part oud. Een kind
optillen is ook goed. Ja Polana, ik zou je
kunnen bewijzen bijvoorbeeld, wat voor
een baas ik ben. Je zou het bij mij kunnen
hebben als een edelvrouw, meiden voor het
werk, en alleen maar commandeeren: hei,
Marika, geef de kippen voer, vooruit! Arenja, geef de koeien water. Het is waar, ze hebben tweeduizend dollar van me gestolen,
maar ik heb er nog zevenhonderd, van alles
zouden wij kunnen beginnen. . . . 'k Ben
niet voor niets naar Amerika geweest :jong of
niet, ik heb tenminste ondervonden hoe het er
in de wereld uitziet en toegaat. En het fokken
van koeien levert niets op en zoo. Ach wat, als
je maar goed weet te verkoopen. In Amerika
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bijvoorbeeld daar wacht de boer niet tot
de slager komt; hij gaat zelf naar de stad en
sluit een contract: zoo en zoo veel stuks per
jaar, zoo en zooveel versche melk per dag,
all right. Zoo doen ze dat. Waarom zou dat
hier ook niet gaan ? Een paard en wagen
koopen verkoop je paarden, Polana ; ik
wil een paardje, waar ik mee spreken kan
en naar de stad rijden. Nu, een Amerikaan
weet er alles van, die is niet voor niets ver
weg geweest; die brengt zijn zakken vol geld
naar huis. En ook de buren zullen komen.
Juraj, kun je in de stad een paar ganzen verkoopen ? Waarom niet, maar niet zoo, met
een gans onder den arm de markt op ; maar
vijftig, honderd ganzen per week we gaan
kooien maken en dan, hopsa, met een lading ganzen naar de stad. Zoo doet men
zaken, buurman. Of brandhout, vijftig
vrachten hout. Aardappelen per wagon.
Kijk eens, die Hordubal, die heeft verstand
meegebracht uit Amerika. Jij ook, Polana,
zult dan zeggen: Juraj is verstandig, geen
jongeman zou handiger zijn; hee, Marika,
Arenja, trek de baas zijn schoenen uit, hij is
van de markt terug. En wat heb jij den heelen langen dag gedaan, liefje ? Ik heb de
boerderij voor je verzorgd, ik heb me aan de
meiden geërgerd en daarna, ja, daarna heb
ik gewacht, Juraj, op jou.
—
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Hordubal zit op een boomstronk en knippert. Je zou het kunnen probeeren, waarom
niet ? Een man is jong, zoo lang hij werkt.
En als het dit niet is, dan maar wat anders.
Bijvoorbeeld de rotsen onder den Mentschul koopen een steen als marmer, en
de blokken naar de stad brengen; zijn er in
de vlakte soms steenen ? Niets dan vuil en
stof, zelfs de lucht is daar stoffig. En misschien zelf steenen hakken, heb ik in Amerika soms geen steenen gehakt ? Zelfs met
dynamiet kan ik omgaan, man. Je boort een
gat en legt de cartridge weg, jullie, voort,
en bom! Nu, Polana, dat is mannenwerk,
wat ? Wat is het vangen van een hengst daarbij ? En met een rood vlaggetje in de hand,
opgepast, hier wordt geschoten geweldig
zal ik knallen, en jij vang jij je paarden op
het veld maar weer op.
Ha, daar zouden nog heel wat dingen te
doen zijn! Wat heb je in de vlakte ? Niets,
vlakte. Maar hier mineraalwater en ijzer,
het water heelemaal bruin van de roest. Onder de Tataruka glanzend gesteente, als
hars. Schatten zijn er in de bergen, vertellen
de vrouwen. Als je de bergen in loopt, tot
onder Durny, achter den Zwarten berg, achter den Tatinska, achter den Tupa wie
weet wat je dan nog vindt. Och, man, tegenwoordig zoeken ze ook onder den grond.
89

Thuis niets zeggen, geen woord. Morgen,
Polana, ga ik naar Praag, om met de heeren
het een en ander te bespreken en dan
komen de heeren naar hier en regelrecht
naar Hordubal: Goeden dag, is mijnheer
Hordubal thuis ? En mijnheer Hordubal
hier en mijnheer Hordubal daar, U heeft
een schat gevonden, een gesteente dat wij al
vijftig jaar zoeken. Nu, waarom niet ?
Niets dan steenen, denkt u ? Ja, maar weet
u waaruit die steen bestaat ? Dat weet u niet,
zeg dus nog niets.
Hordubal schaamt zich een beetje. Misschien zijn het dwaasheden; maar het gesteente onder den Mentschul is geen dwaasheid. Maar dan moet ik ossen hebben, een
span, twee span ossen van die grijze, podolische, met horens als armen, oj, wat een
beesten! En dan met een lading steen de
vlakte in voor de ossen loopen en aldoor
roepen: hopsa, ho, hopsa! En jij met je
paardjes uitgeweken voor de ossen tot
achter den berm! En van wie zijn die ossen ?
Van Hordubal, niemand in den omtrek
heeft zulke dieren.
Hordubal haalt het zakje uit zijn binnenzak te voorschijn en telt zijn geld na. Zevenhonderd dollar, dat is toch twintig duizend; een mooie som, Polana! Daar kun je
een nieuw leven mee beginnen. Je zult eens
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zien wat voor een kerel Juraj is. Ook verstand is kracht. Een paard dat den kop hoog
houdt wordt duur betaald, maar kijk eens
naar zoo'n os: knikt met den kop, draagt
een juk op den rug, doet echter meer werk.
Juraj knikt en sluipt over het erf. Op het
erf zit Polana erwten te doppen; zij trekt alleen de wenkbrauwen op, veegt de leege
schalen van haar schoot en gaat het huis in.

X I II
Hordubal zit in de herberg en is blij. Goddank, vandaag is hier leven genoeg: Michaltschuk is er en Warwarin, Poderejtschuk Mechajlu, Herpak, bijgenaamd de
merrie, Fedelesch Michal en Fedelesch Gejza, Fedjuk, Hryc, Alexa, Hryhorij en Dodja
de boschwachter, allemaal buren, en zij praten over het afmaken van de wilde zwijnen,
die schade aanrichten op de velden. De rotsen onder den Mentschul zijn van Hryhorij,
het zou raadzaam zijn er eens met hem over
te spreken, langs een omweg en heel voorzichtig; bijvoorbeeld, dat ze den weg door
de velden met steenen moeten verbeteren.
Och, denkt Juraj ontstemd, ik heb immers geen velden meer. Pjosa heeft ze, daar
zit hij met een somber gezicht. Ik heb geen
velden, wat gaan mij die zwijnen aan ? Die
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moeten ze maar alleen verjagen; maar ik —
ik hoor hier eigenlijk heelemaal niet, mokt
Hordubal; houd jullie zorgen voor je, ik
heb de mijne.
De mannen overleggen ondertusschen,
wat en hoe, wanneer te beginnen en vanwaar. Juraj drinkt langzaam en denkt aan
zijn zorgen. Zij heeft alleen haar wenkbrauwen opgetrokken en is naar binnen gegaan.
Goed zoo, Polana; eens zul jij misschien
willen beginnen, hoor eens, Juraj, dit en
dat; en dan zal ik mijn wenkbrauwen optrekken en naar de herberg gaan. Dan zul je
ook weten, hoe dat smaakt. Heb ik soms
schurft, heb ik loopende oogen of een mond
die even afschuwelijk is om naar te kijken
als dien van Laszlo, den bedelaar ? Ja, oud
ben ik en overal aangevreten door de kolen;
niets dan been ben ik, er is niets anders van
mij overgebleven ; een bochel was ik, toen
ik op handen en voeten in de mijn rond
kroop ; niets dan klauwen en knieën je
weet niet, in wat voor gaten ik kolen hakken
moest! Ik hoest nu nog zwarte slijm, Polana. Nu ja, er is aan mij niet veel wat jou
bekoren kan; maar werken kan ik, liefje, en
je zult eens zien —
„Hee, Amerikaan," spot Fedelesch Gejza,
„je hebt je nog niet laten zien. Je bent zeker gekomen om jedorpsgenootenvrj te houden ?"
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Hordubal knikt. „Ja, ja, maar op zijn
Amerikaansch. Jood, breng Gejza een glas
water! En als het je te weinig is, Gejza, kun
je een emmer vol krijgen, dan kun je tenminste je smoel wasschen."
„En wat gaat jou mijn smoel aan ?" lacht
Gejza. „Als mijn vrouw er maar tevreden
mee is."
Juraj versombert: wat gaat mij jou vrouw
aan ? Stel je voor, vrijhouden! Nou ja, ik
zou jullie wel vrij kunnen houden; God ja,
buurlui, 'k zou wat graag met jullie drinken,
armen om schouders en zingen, zingen, tot
mijn oogen dichtvielen. Maar mijn dollars zijn voor andere dingen bestemd ; ik
heb een idee, buurlui, echt Amerikaansch.
Wacht maar, totdat ik het gesteente laat
springen. Wat zeg je van Hordubal, die is
vast gek geworden. Er zijn zeker te weinig
steenen hier. En na eenigen tijd kijk eens
aan, zoo'n Amerikaan, zelfs uit de rotsen
weet hij nog room te melken.
Fedelesch Michal zet een lied in, de anderen zingen mee; ach, hoe goed is het onder mannen. Hoe lang heb ik dat niet meer
gehoord hoe lang al Juraj knijpt de
oogen dicht en neuriet halfluid, trala —
trala trala ; en plotseling, God weet, waarom hij zoo kraait, zingt hij, zingt uit volle
borst en zwaait mee op de maat.
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„Zeg eens,” schreeuwt Fedelesch Gejza,
„wie niet met ons drinkt, hoeft ook niet
met ons te zingen. Zing jij maar thuis, Hordubal."
„Of stuur Stefan hier," mengt Jura
Fejduk zich in het gesprek. „Die moet beter
kunnen zingen dan jij."
Hordubal staat op, hij is eindeloos lang,
hij komt bijna tot aan het plafond. „Zing
maar, Gejza," zegt hij vreedzaam. „Ik wilde
toch al naar huis gaan."
„Wat moet hij thuis," grijnst Fedelesch
Michal. „Thuis heeft hij een knecht."
„Een groot heer, hè ?" zegt Gejza weer.
„Heeft een knecht genomen voor zijn
vrouw."
Hordubal draait zich driftig om. „Gejza,"
sist hij tandenknarsend, „over wie heb je
het ?"
Gejza wiegt zich spottend in de knieën.
„Over wie ? Er is maar een zoo'n baas hier."
De mannen staan op. „Laat hem met rust,
Gejza," probeert Warwarin te sussen;
iemand pakt Juraj bij de schouders en tracht
hem vriendschappelijk de deur uit te krijgen.
Hordubal rukt zich los en springt op
Fedelesch toe, hij raakt bijna zijn voorhoofd
aan.
„Over wie ?" hijgt hij.
„Er is hier maar één zoo'n ezel," herhaalt
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Fedelesch Gejza duidelijk, en plotseling, als
een slag: „ maar hoeren, als Polana, die
zijn er meer."
„Kom mee," reutelt Hordubal en baant
zich een weg door de schouders der mannen. Gejza volgt hem, knipt het mes in zijn
zak open. Opgepast. Hordubal, oppassen
voor je rug! Maar Hordubal stoort zich daar
niet aan, dringt naar buiten, Gejza achter
hem, het mes zoo stijf in de vuist, dat zijn
hand zweet.
Allen dringen de herberg uit. Juraj draait
zich om naar Fedelesch: „Nou," bromt hij,
„kom op !"
Gejza, de hand met het knipmes op den
rug, snuift zwaar en maakt zich klaar voor
den sprong; Hordubal, met armen als
pompzwengels, omklemt zijn heupen en
handen, tilt hem op, draait zich om en slingert Gejza op den grond. Gejza valt op zijn
voeten en sist woedend. Hordubal zwaait
hem nogmaals heen eh weer, heen en weer,
alsof hij met Gejza puin wil hakken; plotseling knikken Gejza's knieën door en de kerel
vliegt, met uitgestrekte armen tegen den
grond, en krak: met zijn hoofd tegen een
ton en hij blijft liggen als een hoop kleeren.
Hordubal hijgt zwaar en tracht met bloed
doorloopen oogende anderen te zien. „Ik wist
niet," bromt hij, „dat die ton daar stond."
95

Op hetzelfde oogenblik krijgt hij met een
plank een slag op zijn hoofd, en nog een, en
nog een. Twee, drie, vier menschen slaan
zwijgend op Hordubal's hoofd, zoo hard
dat het dreunt.
„Afgeloopen," brult Hordubal en zwaait
in 't donker zijn armen, bonst tegen een
neus, valt op den grond en tracht op te
staan —
„Wat gebeurt hier ?" vlugge, ademlooze
woorden en een slag met de bullepees in de
hijgende kluwe kerels. En op de koppen!
Iemand brult woedend: Pas op voor de
messen! Wasil Geritsch Wasilu snuift geweldig en klopt met de bullepees op Hordubal's lichaam. Juraj tracht zich op te richten. „Maak dat je wegkomt, jullie," dondert
de dorpschout en zwaait de bullepees.
Ei, als je geen dorpschout was, ach wat,
schout ! een beroemde vechtersbaas, dat is
Wasil Geritsch Wasilu. Nu wagen de vrouwen zich ook buiten, met over elkaar geslagen armen kijken ze naar de herberg.
Juraj Hordubal tracht op te staan, zijn
hoofd ligt op Wasil's knieën, en iemand
wascht zijn gezicht. Het is Pjosa.
„Dat was geen eerlijke fight, Wasil,"
bromt de Amerikaan. „Van achter aanvallen,
en twee tegen een "
Ei, Juraj, het waren er zes, de smeerlap96

pen, en allen met stokken; je moet een k op
van ijzer hebben, dat hij niet gebarsten is.
„En Gejza ?" vraagt de verslagene.
„Gejza heeft voorloopig genoeg, die hebben ze weggedragen," zegt de dorpschout
Juraj zucht tevreden. „Die zal nu wel op
zijn woorden passen, de schoft," bromt hij
en tracht op te staan. Godlof, het gaat, hij
staat al rechtop en houdt zijn hoofd vast.
„Wat wilden zij toch van mij," verbaast hij
zich. „Kom, Wasil, laten wij er nog een
nemen. Zij wilden mij niet laten zingen, de
beroerlingen."
„Ga naar huis, Juraj," overreedt de dorpschout hem. „Ik ga met je mee, misschien
wachten ze je wel op."
„Alsof ik bang ben," zegt Hordubal
strijdlustig en wankelt naar huis. Neen, ik
ben niet dronken, Polana, maar ik heb in de
herberg gevochten. Waarom gevochten ?
Zoo maar, liefje, omdat ik er trek in had,
voor de grap hebben Fedelesch Gejza en ik
onze krachten op elkaar beproefd.
„Weet je, Wasil," vertelt Juraj opgeruimd, „in Amerika heb ik ook eens gevochten, met een miner, met een zwaren
hamer ging hij me te lijf. Een Duitscher, of
zooiets; maar de anderen hebben hem den
hamer afgenomen, en nu vooruit met de
fight, maar alleen met de handen. Hee,
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Wasil, ik heb me er daar een paar op mijn
gezicht gekregen, maar den Duitscher heb ik
tegen den grond geslagen. En niemand heeft
zich ermee bemoeid."
„Juraj," zegt Geritsch ernstig, „kom niet
meer in de herberg, anders beginnen ze
weer."
„Waarom ?" verbaast zich Hordubal. „Ik
doe hen toch niets."
„Nou ja," zegt de dorpschout ontwijkend, „zij willen nu eenmaal vechten. Ga
slapen, Juraj ; en morgen stuur morgen
den knecht weg."
Hordubal versombert. „Wat zeg je daar,
Geritsch ? Ga jij je ook al met mijn zaken
bemoeien ?"
„Waarom zou je een vreemde in huis
halen ?" merkt Wasil vaag op. „Kom, ga
naar bed. Och, Juraj, Polana is niet waard,
dat jij voor haar vecht."
Hordubal blijft als een zuil staan en knippert. „Zoo dus jij bent precies zoo —
gemeen als zij," kan hij eindelijk uitbrengen.
„Maar dan ken je Polana toch niet, jij .
Alleen ik ken haar, en jij waag het niet —"
Wasil legt ernstig zijn hand op Juraj's
schouder. „Man, acht jaar lang heeft zij voor
onze oogen —"
Hordubal wendt zich driftig af. „Ga, ga,
Geritsch, zoo lang als ik
want anders
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leven zal, zoo waar er een God is, ik ken je
niet meer, en je bent mijn beste vriend geweest."
Hordubal kijkt niet meer om en strompelt naar huis. Geritsch heeft slechts even
gesnoven, maar nu vloekt hij lang en
verbeten in het duister.

XIV
's Morgens spant Stefan de paarden voor
den wagen en rijdt naar beneden, naar de
vlakte. Hordubal komt uit den stal, hij ziet
er vreemd en gezwollen uit, heeft bloed
doorloopen oogen. „Ik rijd met je mee,
Stefan," zegt hij kort.
Ta-ta-ta, vliegt de wagen door het dorp,
maar Juraj let op menschen noch paarden.
„Halt", beveelt hij even buiten het dorp,
„stap af, ik moet je wat zeggen."
Stefan monstert brutaal en met brandende
oogen het geschonden gezicht van zijn baas.
„Nu, wat is er ?"
„Hoor eens, Manya," begint Hordubal
aarzelend, „er wordt in het dorp van alles
gekletst over Polana en over jou. Het
is laster, dat weet ik maar wij moeten dat
verhinderen. Begrijp je ?"
Stefan haalt de schouders op. „Ik begrijp
het niet."
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„Je moet weg, Stefan. Het is voor Polana. Om de menschen den mond te snoeren. Het moet, begrijp je ?”
Stefan richt zijn brutale oogen op de onzekere oogen van zijn baas. „Ik begrijp het."
Juraj wenkt met de hand. „Zoo, en rijd
nu verder !"
Manya staat daar, zijn vuisten gebald, en
ziet er uit, alsof hij vechten wil.
„Je hebt je werk, Stefan."
„Ook goed," sist Stefan, springt op den
wagen, laat de zweep knallen en op de paardenkoppen striemen.
De paarden wijken terug, steigeren en
razen in woesten galop langs den weg: en de
wagen hotst en dendert, alsof hij in duizend
stukken springen zal.
Hordubal staat op den straatweg en slikt
stof; dan keert hij zich langzaam om en gaat
met gebogen hoofd naar huis. Ach Juraj,
zoo loopen oude mannen.

XV
In de laatste week is Hordubal zeer vermagerd, hij zou met zijn botten kunnen
rammelen. Hoe kan het ook anders, vraag
ik u: het is geen kleinigheid, 's morgens op
te ruimen, de varkens te voeren, de paarden
te roskammen, de koeien de wei in te sturen,
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den stal uit te mesten en het kind voor
school klaar te maken; dan met de paarden
naar de vlakte, hoog tijd de mais binnen te
halen; en 's middags weer naar huis, iets
voor het eten van het kind klaar maken, de
paarden drenken, stroo spreiden voor de
kippen; en dan weer naar de vlakte, een of
ander werk doen, en 's avonds vlug naar
huis, het avondeten voorbereiden, het vee
verzorgen, zelfs met stugge vingers een
jurkje van Hafia verstellen; nu ja, het kind
speelt, en dan is zoo'n jurk gauw stuk. Moeilijk, om gelijktijdig op zooveel plaatsen te
zijn, moeilijk, om niet het eene met het
andere te vergeten; als een blok valt hij
's avonds op het stroo, en kan dan nog niet
slapen van angst, dat hij toch iets vergeten
heeft. Ach God, hij heeft iets vergeten, hij
heeft de geraniums voor het raam niet begoten; en steunend staat Hordubal op, om
de planten te begieten.
En Polana juist alsof zij er niet is; zij
heeft zich in haar kamer opgesloten en mokt.
Wat te doen, denkt Hordubal verlegen; de
boerin is boos, omdat ik haar niet om raad
gevraagd heb, wat vind jij ervan, Polana, ik
wil den knecht weg doen. Ach vrouw, wees
toch verstandig: kon ik soms tegen je zeggen, Polana, dat en dat wordt er van je verteld ? En wat kan ik je ervan zeggen; nu,
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ik heb den knecht weggestuurd, erger je
maar; maar ik zal je niet met een stok aan
het werk jagen. Ach ja, Polana's handen
ontbreken hier; nog maar een week en
alles ziet er verwaarloosd uit; wie had ooit
gedacht, dat een vrouw zooveel werk verzet
niet eens de helft daarvan speelt een man
klaar. Nu, zij zal het zelf wel inzien, haar
boosheid zal verdwijnen en ze zal lachen:
zoo'n ezel, die Juraj, kan niet eens opruimen
en koken, nu ja, wat kun je van een man
verwachten! Een keer heeft hij haar gezien: hij was terug gegaan om iets te halen en
toen stond zij tegen de deurpost. Als een
schaduw. Kringen onder de oogen en op
het voorhoofd een diepe rimpel. Hordubal
draaide zich om: ik wil niets, hartje, ik heb
je niet gezien.
En zij verdween als een schaduw.
's Nachts, als Hordubal in het stroo ligt,
hoort hij zachtjes ergens een deur opengaan.
Dat is Polana. Zij gaat naar het erf en staat
daar, staat .... En Juraj, de armen achter
het hoofd, knippert bedroefd in de duisternis.
Koeien, paarden, Hafia, kippen, varkens,
velden, bloemen God, o God, het is genoeg; maar het moeilijkste is, den schijn te
bewaren. Opdat de vreemden niets te kletsen hebben: bij Hordubal is dit of dat niet
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in orde. Hordubal heeft een getrouwde zuster, die zou kunnen helpen, koken, maar
neen, dank u wel, niet noodig. De buurvrouw wenkt over de heg Hordubal,
stuur Hafia overdag maar bij mij, ik zal voor
haar zorgen. Dank je, buurvrouw, dank je
wel, maar doe geen moeite; Polana is een
beetje ziek en moet in bed blijven, ik doe
het werk voor haar. Ik zal je leeren, je neus
in mijn zaken te steken. Daar gaat Geritsch
voorbij, kijkt je aan, alsof hij groeten wil.
Pak je weg, ik ken je niet. En Hafia is onrustig; zij staart voor zich uit, zonder te bewegen nu ja, zij mist Stefan. Wat helpt
het, kind, maar er liepen allerlei praatjes, je
moet het de menschen aanrekenen.
Koeien, paarden, maïs, varkens in orde,
het varkenshok schoon maken en de zeugen
water geven. En hier, kijk eens even, de goot
boenen, opdat het vuil wegstroomen kan.
Hordubal spant er zich voor, hij steunt van
werklust, nu bestaat er op de geheele wereld
niets anders dan het varkenshok ; wacht maar,
Polana, je zult oogen opzetten, als je het ziet
een varkensstal als een kamer. Nu nog
versch water En Hordubal gaat met den
emmer naar de pomp.
Op het erf zit Manya op den wagendissel,
laat Hafia op zijn knie rijden en vertelt haar
wat.
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Juraj zet den emmer op den grond en
gaat, met de handen in de zakken, recht
naar Stefan toe.
Manya heeft met een hand Hafia weggeschoven, met de andere duikt hij in zijn zak;
hij zit daar, de oogen tot spleten saam geknepen, en zijn vuist richt iets op Juraj's buik.
Hordubal vertrekt zijn gezicht dat ken
ik, mijn jongen, uit Amerika, hoe men met
een revolver schiet. Daar hij haalt zijn gesloten mes uit den zak en gooit het op den
grond. Manya steekt de handen in zijn zakken en heeft geen oog van den boer af.
Hordubal leunt tegen den dissel en kijkt op
Manya neer. Wat moet ik hier met jou, denkt
hij, lieve God, wat moetik met hem beginnen ?
Hafia weet ook niet hoe het afloopen zal
en kijkt verschrikt van vader naar Stefan en
van Stefan naar vader.
„Nu, Hafia," bromt Hordubal, „ben je
blij dat Stefan je is komen bezoeken ?"
Het kind zwijgt, kijkt strak naar Manya.
Hordubal strijkt onzeker over zijn nek.
„En wat blijf jij daar zitten," zegt hij langzaam. „Ga de paarden drenken."

XVI
En meteen naar de kamer en op de deur
kloppen. „Doe open, Polana!"
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De deur gaat open, en daar staat Polana
als een schaduw.
Hordubal is op een kist gaan zitten, de
handen op de knieën, en kijkt naar den
grond. „Manya is terug," zegt hij.
Polana zwijgt, maar haar adem gaat snel.
„Er werd van alles gekletst," mompelt
Juraj. „Over jou.... en den knecht. Daarom heb ik hem weggedaan." Hordubal
snuift mismoedig. „En hij is teruggekomen,
de gek. Zoo kan het niet blijven, Polana."
„Waarom niet ?" stoot Polana driftig uit.
„Om die stomme praatjes ?"
Hordubal knikt ernstig. „Om die stomme
praatjes, Polana. Wij zijn hier niet alleen.
Stefan is een man, die kan zich alleen
tegen den laster verdedigen; maar jij Ach,
Polana, ik ben toch je man, althans voor
de menschen. Zoo is het."
Polana leunt tegen den deurpost, haar
voeten weigeren dienst, zij zwijgt.
„Het schijnt," bromt Hordubal, „het
schijnt dat Hafia aan Stefan gewend is Hij
is goed voor het kind. En de paarden ze
missen Manya. Hij was hard voor hen, maar
ook dat vonden de dieren prettig." Juraj
kijkt op. „Wat denk je ervan, Polana, om
Hafia met Stefan te verloven ?"
Polana krimpt in elkaar. „Maar dat is
toch
onmogelijk," hijgt zij ontsteld.
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„Ja, Hafia is nog te klein,” piekert Hordubal. „Maar verloven is nog geen trouwen. Vroeger, Polana, werden de kinderen
al in de wieg verloofd."
„Maar Stefan Hafia is toch vijftien jaar
jonger dan hij ?" protesteert Polana.
Juraj knikt. „Je hebt gelijk, hartje. Dat
komt dikwijls voor. Maar Manya kan hier
niet blijven als een vreemde. Als Hafia's
aanstaande bruidegom is het wat anders :
dan hoort hij bij de familie, verdient zijn
vrouwtje —"
Er gaat Polana een licht op. „En dan zou
hij dus hier blijven," vraagt zij gespannen.
„Ja, waarom niet ? Als bij zijn ouders, zou
het zijn. Dan is hij geen vreemde meer, maar
de schoonzoon. En de menschen kunnen er
niet meer over praten. Dan zien zij tenminste
in, dat zij .... dat zij gekletst hebben. Het is
allemaal voor jou, Polana. En overigens
nu, het schijnt dat hij Hafia graag mag en
van paarden heeft hij verstand. Hij houdt
niet van hard werken, dat is waar maar
wordt een werkzaam mensch rijk ?"
Polana denkt ingespannen na, haar voorhoofd gefronst. „En denk je, dat Stefan
wil ?"
„Natuurlijk, hartje. Ik heb geld nu,
dat kan hij krijgen. Ik vraag je, wat moet ik
is hebmet geld beginnen ? En Stefan

—
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zuchtig; hij wil paarden weiden en paarden
hebben, de heele vlakte vol dat kun je
aan zijn oogen zien. Hij doet een goede
partij wat wenscht hij nog meer ?"
Polana's gezicht is weer ondoorgrondelijk. „Nou, zooals je wilt, Juraj. Maar ik zeg
het hem niet."
Juraj staat op. „Ik zal het hem zelf zeggen.
Maak je niet ongerust, ik zal alles met den
advocaat bespreken. Dan moet je, geloof ik,
een soort contract opmaken. Nu, ook daarvoor zal ik zorgen —"
Hordubal aarzelt, misschien denkt hij
wel, dat Polana nog iets zeggen zal. Maar
Polana heeft plotseling haast. „Ik moet het
avondeten klaar maken."
En Juraj loopt langzaam achter de schuur,
als zoo vaak.

XV II
Manya rijdt den boer naar Rybáry, om
met zijn ouders te spreken. Ta-ta. En de
paarden koppen hoog, een vreugde voor
het oog.
„Dus, Stefan," zegt Hordubal nadenkend,
„je hebt een oudere broer, een jongere en
een getrouwde zuster. Hm, dat is niet weinig.
En bij jullie is niets dan vlakte, zeg je ?"
,,Vlakte," zegt Stefan bereidwillig, en zijn
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tanden schitteren. „Bij ons worden vooral
buffels gekweekt en paarden. Buffels zijn
graag in 't moeras, Heer."
„Moeras," peinst Juraj. „Is dat niet te
te dempen ? Dat heb ik in Amerika gezien."
„Waarom dempen ?" lacht Stefan. „Er is
genoeg grond, Heer. En het zou jammer
zijn van het moeras, daar groeit riet; in den
winter vlechten ze bij ons manden. In plaats
van balken hebben wij riet. De wagens —
vlechtwerk; heggen, stallen alles vlechtwerk. Kijk maar eens, die schaapskooi !"
Juraj voelt niets voor de vlakte, zij heeft
geen einde, maar wat is er aan te doen ? „En
je vader leeft nog, zeg je ?"
„Leeft. Zal opkijken, dat ik u meebreng,"
zegt Manya jongensachtig trotsch. „Daar is
Rybáry al." En met zijn hoed in den nek
rijdt hij, knallend met de zweep, Juraj als
een baron het dorp in en het erf der Manya's op.
Uit het huis komt een kleine, norsche
jongen. „Luister eens, Djula," roept Stefan,
„zet de paarden in de schaduw en geef hen
voer en water. Hierheen, Heer." Hordubal
monstert met een zijwaartschen blik het
boerenerf. De schuur vervallen, op het erf
loopt een zeug, ginds schudden kalkoenen
hun veeren uit; in de deur is een soort lange
pin geslagen —
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„Dat is een naald, Heer, een naald om
manden te vlechten,” verklaart Stefan. „En
in het voorjaar bouwen wij een nieuwe
schuur."
Op den drempel staat de oude Manya met
lange snorpunten onder de neus.
„Vader, dit is de baas uit Krivá," bericht
Stefan en kijkt gewichtig. „Hij wil met u
praten."
De oude Manya brengt den gast in de kamer en wacht wantrouwig op wat er komt.
Hordubal gaat vol waardigheid zitten, maar
slechts half op een stoel, om te laten merken, dat men het nog niet eens is, en
beveelt: „Nu Stefan, zeg waar het om gaat."
Stefan toont zijn tanden en flapt het groote
nieuws eruit: dat de boer daar hem zijn
eenige dochter Hafia geven wil, als zij volwassen zal zijn; en dat hij daarom met vader
spreken wil, opdat zij het eens worden. —
Hordubal knikt: ja, zoo is het.
De oude Manya wordt levendig. „Hee,
Djula, breng brandewijn! Welkom, Hordubal; en, een goede rit gehad ?"
„Goede rit."
„God zij geloofd! En een goede oogst ?"
„Heel goed."
„En allemaal gezond."
„Dank u, gezond."
Nadat op deze manier alles, zooals het
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behoort, gezegd is, begint de oude Manya:
„Dus, u hebt maar één dochtertje, Hordubal ?"
„Ja, het is bij een gebleven."
De oude giechelt, maar zijn blik is onderzoekend. „Je kunt nooit weten, Hordubal,
er kan nog een zoon komen. Een uitgerusten
akker draagt goede vruchten."
Juraj beweegt alleen de hand als om hem
te doen zwijgen.
„Daar kan dus nog een zoontje geboren
worden, een erfgenaam," meesmuilt de oude
en zijn vinnige oogen schitteren. „En je ziet
er goed uit, Hordubal, je kunt nog vijftig
jaar leven."
Hordubal strijkt zich langzaam over het
achterhoofd. „Zooals God wil. Wat dat betreft, Hafia hoeft niet op de erfenis te wachten. Haar bruidschat heb ik, Goddank, voor
haar klaar."
De oude Manya heeft fonkelende oogjes.
„Waarom ook niet, dat zegt iedereen. In
Amerika, daar ligt het geld maar voor het
oprapen, nietwaar ?"
„Zoo gemakkelijk is het niet," zucht Hordubal bekommerd. „Je weet er alles van,
Manya, geld .... Als je het thuis hebt,
wordt het gestolen; breng je het naar een
bank wordt het ook gestolen. Een boerderij zou het beste zijn."
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„Dat is waar,” geeft de oude Manya toe.
„Als ik hier zoo eens rond kijk," gaat
Hordubal bedachtzaam verder. „Veel menschen voedt den grond hier niet. Niets dan
moeras en zand. Ik schat zoo, dat een boer
hier tien morgen poesta hebben moet, om
er van te kunnen bestaan."
„Nu ja," bromt de oude voorzichtig. „Het
is hier moeilijk, om een boerderij te verdeelen. Onze oudste, Michal, erft de boerderij en de andere twee— krijgen aandeelen."
„Hoeveel," valt Juraj in.
De oude Manya knippert verrast. Jij laat
iemand ook geen tijd om na te denken.
„Voor drie duizend," bromt hij, terwijl hij
knorrig naar Stefan kijkt.
Hordubal rekent vlug. „Driemaal drie —
dus negen, laten we zeggen tienduizend is
uw boerderij dus waard."
„Hoezoo, driemaal drie," vraagt de oude
geërgerd. „Mijn dochter moet haar deel ook
hebben."
„Dat is waar," geeft Hordubal toe. „Dus
laten we zeggen, dertienduizend."
„Neen, dat niet," de oude schudt het
hoofd. „Dat is zeker een grap van je, Hordubal ?"
„Geen grap," houdt Hordubal vol. „Ik
zou wel eens willen weten, Manya, wat een
boerderij in de vlakte kost."
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De oude Manya is van zijn stuk gebracht,
Stefan zet groote oogen op : wilde rijke Hordubal soms de bezitting derManya's koopen ?
„Zoo'n boerenhofsteê krijgt u niet eens
voor twintigduizend," zegt de oude aarzelend.
„Met alles en alles ?"
De oude giechelt. „U meent het goed,
Hordubal. Wij hebben altijd vier of vijf
paarden op stal."
„Ik bedoel zonder paarden."
De oude Manya wordt ernstig. „Wat wilt
u eigenlijk, Hordubal. Bent u gekomen
om de boerderij te koopen of om uw dochter
te verloven ?"
Hordubal is rood geworden. „Een boerderij koopen ik, en dan nog in de vlakte ?
Dank u wel, Manya, maar nu eens zonder
gekheid. Als wij het eens worden, als Stefan
zich met Hafia zal verloven, dan vermaakt
u uw bezitting aan Stefan. Na de bruiloft —
krijgt Michal zijn deel van mij uitbetaald.
En Djula ook."
„En Marja," hijgt Stefan.
„En Marja verder is er niemand meer ?
Stefan moet in Rybáry wonen."
„En Michal dan ?" vraagt de oude.
„Nu, die krijgt zijn deel, dan kan hij doen
wat hij wil. Een jong mensch heeft liever
geld dan grond."
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De oude Manya schudt het hoofd. „Neen,
neen," mompelt hij, „dat gaat niet."
„En waarom gaat dat niet ?" stoot Stefan
gejaagd uit.
„Vooruit, pak je weg, jij," schreeuwt de
oude. „Waar bemoei jij je mee ?"
Beleedigd mompelend sluipt Stefan de
deur uit. Djula natuurlijk bij de paarden.
„Zoo, Djula," Stefan slaat hem op den
schouder.
„Een mooi paardje," zegt de jongen met
kennersblik. „Mag ik er even op rijden ?"
„Veel te goed voor jou achterste," antwoordt Stefan en duidt met het hoofd naar
de kamer. „Onze oude —"
,,Ja?"
„Och, niets. Hij doet wat hij kan om mijn
geluk te verpesten."
„Welk geluk ?"
„Och, niets. Wat weet jij ervan ?"
Op het erf is het stil, alleen de zeug knort ;
vanuit het moeras zijn de waterhoenders te
hooren, ook de kikvorschen beginnen al —
„Blijf je in Krivá, Stefan ?"
„Misschien ik heb nog geen besluit genomen," zegt Stefan hooghartig.
„En de boerin ?"
„Wat gaat het jou aan," doet Stefan geheimzinnig. Hee, die muggen! en de zwaluwen, zooals ze met hun buikjes bijna
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langs den grond scheren. Stefan gaapt, hij
verrekt bijna zijn kaken. Wat die twee ouden
daar binnen wel och, laat ze verrekken!
Stefan trekt van boosheid en verveling de
mandemakers naald uit de deurpost en
steekt haar met al zijn kracht weer erin.
„Zoo, trek haar er eens uit," vordert hij
Djula op.
Djula trekt haar eruit. „Kom, wie van ons
tweeën haar het diepst erin krijgt." Eenigen
tijd lang vermaken zij zich ermee, de naald
in de deur te rammen, tot de splinters er af
vliegen.
„Ach wat," zegt Djula, „ik ga naar de
meisjes. Met jou is niets te beleven."
Het begint te schemeren, de horizont
krijgt, langs de geheele vlakte, een violette
kleur. Zou ik naar binnen gaan, denkt Stefan. Neen, juist niet. Pak je weg, heeft de
oude gezegd, bemoei je er niet mee. Biedt de
Amerikaan hem zijn dochter aan of mij ? Ik
kon toch wel voor mezelf zorgen, en dan
zegt hij nog pak je weg! Wat heb je mij te
commandeeren, raast Stefan, ik behoor al
tot een andere familie !
Eindelijk wankelt Hordubal de deur uit,
beneveld door den brandewijn, de mannen
zijn het zeker eens geworden: de oude Manya vergezelt hem en slaat hem op den rug
dat het klapt. Stefan staat bij de paarden
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en houdt hun koppen bij de bitten vast, ja
zeker, als7een groom: zelfs Hordubal ontgaat het niet en hij knikt Stefan prijzend toe.
„Dus Zondag in de stad," roept de oude
Manya, en ta-ta, zet de wagen zich in beweging. „Goede reis!"
Stefan kijkt tersluiks naar den boer, hij
wil niets vragen, misschien begint hij er zelf
over. —
„Daar onze rivier," hij wijst met den
zweep.
„Mm."
„En daar, dien wagen met moerasriet, dat
zal onzen Michal zijn. Bij ons strooien ze
riet in plaats van stroo."
„Zoo."
Meer niet. Stefan rijdt zoo mooi hij kan,
maar de boer laat alleen zijn hoofd waggelen. Eindelijk houdt Manya het niet meer uit.
„En, boer, hoeveel hebt u hem gegeven ?"
Hordubal trekt de wenkbrauwen op.
„Wat?"
„Hoeveel hebt u hem beloofd, Heer ?"
Hordubal zegt niets. Eerst na eenigen tijd :
„Vijfduizend voor ieder."
Stefan denkt na, dan sist hij tusschen de
tanden: „Dan heeft hij u bestolen, boer.
Ieder drieduizend dat was genoeg."
„Mm," bromt Hordubal. „Je vader —
zoo hard als een steen."
-
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Ja, ja, denkt Stefan; de anderen geeft hij
en mij neemt hij het eigenlijk af.
„En voor jou — ook vijfduizend," eindigt
Hordubal. „Voor je boerderij, heeft hij
gezegd."
Goed, denkt Stefan. Maar, nu ik bijna zijn
zoon ben, hoe staat het nu met het loon ?
Hij kan me nu niet langer als een knecht betalen. Misschien geeft hij me het veulen wel.
Verkoop het, Stefan, ben je niet bijna ons
eigen kind ?
„En rijd behoorlijk," beveelt Hordubal.
„Ja, Heer."
XVIII

En nu rijden zij de stad al uit, nu is het
bezegeld. Zij hebben een uitvoerig contract
opgesteld bij den joodschen advocaat, heeft
dan ook tweehonderd kronen gekost; en zet
dit er nog in, edele heer, en schrijf dat er
ook maar bij Nu ja, een boer is voorzichtig, als het om zijn geld gaat, vriend, voor
den gek houden laat hij zich niet; en wij
moeten er ook nog aan denken de halve bebezitting in Rybáry op Hafia's naam te netten. Goed, zegt de rechtsgeleerde, dan komt
er een clausule bij. Haha, man, ook dat is in
orde. En daarna hebben allen onderteekend:
Juraj Hordubal drie kruisjes, in den naam
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des Vaders, des Zoons en des Heiligen
Geestes. De oude Manya drie kruisjes. En
Michal Manya, bloemen op zijn hoed, steekt
de borst vooruit en teekent met zijn vollen
naam. Marja, huisvrouw van Janosch, een
zijden doekje om het hoofd, en Stefan, heelemaal op zijn Zondagsch En nog iemand,
die teekenen moet ? Neen, Djula moet bij de
paarden zijn en is nog niet meerderjarig.
Zoo, klaar, heeren, en veel geluk. Twee honderd heeft het gekost; nou ja, degelijk werk,
zelfs een clausule erbij.
En dan, alle drie naar de herberg, een
borrel drinken. Of hij wil of niet moet Juraj
den ouden Manya nu bij zijn naam noemen,
zij kibbelen ook al met elkaar als familieleden. Vooruit, Stefan, rijden! Stefan zou
nu graag met Hordubal omgaan als met zijn
vader, maar kun je met hem eigenlijk wel
een gesprek beginnen ? Hij zit op de wagenbank, houdt zich met beide handen vast,
zijn oogen neergeslagen en antwoordt nauwelijks. Hè, een vreemde bruiloftsrit, denkt
Stefan, je voelt je niets op je gemak met den
boer. Ta-ta.
En dan rijden zij Krivá al binnen, flink in
draf, met klapperende hoeven. Juraj Hordubal slaat zijn oogleden op en zwaait plotseling met zijn arm, knipt met zijn vingers
en zingt, joechei, juicht alsof het carnaval is.
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Die is goed dronken, denken de menschen
en kijken hem na, wat zou den Amerikaan
Hordubal zoo in de stemming gebracht
hebben ? Op het dorpsplein: jongens en meisjes, zij moeten stapvoets rijden. Juraj staat
op, slaat zijn arm om Stefan's schouders en
roept tegen de menschen: „Kijk eens naar
den schoonzoon, die ik daar meebreng!
Joechei."
Stefan tracht den arm af te schudden en
sist: „Rustig aan, boer!"
Hordubal houdt zijn schouder omklemt,
Manya zou van pijn kunnen gillen. „Kijk
eens," brult Juraj, „ik heb een man voor
Hafia, wij vieren de verloving."
Klets, op de paarden losslaan! Stefan kijkt
woedend rond en bijt zijn lippen kapot.
„Boer, kom tot uzelf, u bent dronken."
Ratelend rijdt den wagen Hordubal's erf
op. Juraj laat Stefan los, plotseling rustig en
ernstig.
„Breng de paarden weg," beveelt hij
droog. „Zij zweeten."

XIX
En Polana weet niet, wat ze van Juraj denken moet. Hij wil Stefan mee naar de herberg nemen: nou, wat geeft dat, je bent geen
knecht meer, je bent bijna onzen zoon. En
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in plaats van zich achter de schuur te verbergen loopt hij in het dorp rond en blijft bij
de vrouwen staan, begint een gesprek; ik
heb Hafia verloofd, nu ja, zij is nog een kind,
maar ze heeft zich aan Stefan gehecht, toen
haar vader niet thuis was; en Stefan, buurvrouw, vereert Hafia als een heiligenbeeldje
- hé, het is een genot zulke kinderen te
hebben. En hij prijst Stefan boven alles, hoe
flink hij voor het werk is, daar zal een goeden baas uit groeien, een boerderij in de
vlakte, in Ryb áry, die erft hij van zijn vader. In
het geheele dorp vertelt hij het, maar thuis
- alsof hij zijn tong verloren heeft, doe dit
en doe dat, Stefan, en verder niets!
Juraj loopt door het dorp en denkt, wie
hij het nu nog vertellen kan; zelfs Fedelesch
Geritsch heeft hij gegroet; alleen Geritsch
ontwijkt hij. En Geritsch steekt de hand al
uit, maar Juraj wendt zich af. Zoolang ik
leef, ken ik je niet; wat heb jij mij te zeggen,
ik wil niet weten wat jij denkt.
De vrouwen lachen: een mooie verloving.
De bruidegom kijkt zoo nijdig als een uil,
zegt geen woord en vreet zich op van woede.
De bruid speelt aan de beek met de kinderen, de rokken tot aan het middel opgeschort, weet nog niet eens wat schaamte is.
En Hordubal loopt heel het dorp af en hemelt zijn schoonzoon op. Alleen Polana —
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een vreemd vrouwmensch, weliswaar, maar
zij kijkt bedroefd, merkt dat de menschen
ergens over lachen, zet geen stap buiten de
deur. Zoo is het, menschen, en zou iemand
durven zeggen dat hier alles in orde is ? Hoe
komt het, dat Hordubal heelemaal niet ziet,
dat Stefan woedend is ? Misschien ziet hij
het ook wel, maar hij ontwijkt hem. Zegt
hem alleen, zoo over zijn schouder, wat hij
doen moet, en maakt zich meteen weer uit
de voeten. En Stefan kijkt hem na, alsof hij
hem vermoorden wil.
Maar eindelijk laat Manya zich niet meer
afschepen, hij wacht den boer op, de tanden
op elkaar geklemd, tot zijn wangspieren trillen. De baas loopt dwars over het erf. „Je
moet naar beneden rijden, Stefan." En hij
wil direct weer weggaan, maar Manya verspert hem den weg. „Ik moet iets met u bespreken, Heer."
„Nu, wat is er dan," zegt Hordubal ontwijkend. „Bemoei je liever met je eigen
zaken."
Stefan is bleek van woede, vreemd, hij
was toch altijd geel. „Wat vertelt u allemaal
van mij en Hafia," stoot hij driftig uit.
Hordubal trekt de wenkbrauwen op.
„Wat ik vertel ? Dat ik mijn dochter met
een knecht verloofd heb."
Manya snuift toornig. „En waarom —
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waarom hebt u Overal lachen de menschen mij uit. Is er nog niets op komst,
Stefan, en: zeg, Stefan, je meisje jaagt achter
de eendjes —"
Hordubal strijkt zich over het achterhoofd. „Laat ze lachen, het zal hen wel gaan
vervelen."
„Mij, mij verveelt het, boer," sist Manya
tusschen de tanden. „Ik ik wil de menschen niet tot spot zijn!"
Hordubal ademt wonderlijk zwaar. „En
ik wil de menschen ook niet tot spot zijn.
Daarom heb ik je verloofd. Dus ?"
„Ik wil niet," knarst Manya. „Ik ik wil
me niet laten uitlachen als de verloofde van
een klein kind."
Hordubal, de hand aan het achterhoofd,
neemt hem van het hoofd tot de voeten op.
„Hola, wat zeg je daar ? Je wilt niet ?"
Manya zou kunnen schreien van drift. „Ik
doe het niet. Ik wil niet! Doe wat u wilt,
maar ik —"
„Je doet het niet ?"
„Ik doe het niet."
Hordubal ademt zwaar. „Wacht hier!"
Manya stikt bijna, hij schaamt zich, door
het geheele dorp bespot te worden, liever
van hier weg loopen of wat dan ook —
Hordubal komt uit den stal en verscheurt
driftig een stuk papier; hij scheurt het in
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steeds kleinere stukjes, kijkt Manya aan en
gooit hem de snippers in het gezicht.
„Zoo, nu ben je geen verloofde meer. Je
kunt tegen je vader zeggen, dat ik het contract verscheurd heb." Zijn arm in den witten mouw gaat de hoogte in. „En daar is de
poort, ingerukt!"
Manya ademt snel, zijn oogen worden
spleten. „Ik ga niet weg, boer!"
„Je zult gaan. En als je nog eens terug
durft komen ik heb een geweer."
Stefan wordt rood. „En
als ik niet
ga. "
Hordubal komt vlak voor hem staan,
Manya wijkt terug. „Neem je in acht,"
sist hij.
„Ga je nou ?"
„Niet, voordat de boerin het zegt."
Hordubal bromt iets en plotseling plant
hij zijn knie in Manya's buik. Manya krimpt
in elkaar van pijn, dan voelt hij een hand in
zijn nek, een andere aan zijn broek, hij
wordt opgetild, en vort met hem, over de
heg in de brandnetels.
„Zoo," snuift Hordubal. „Als je de deur
niet vinden kunt, dan over de heg." En hij
wankelt terug, strijkt zich over het achterhoofd; die vreemde hitte in zijn nek... .
Ergens achter de heg van de buren wordt
gegiecheld.
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XX
Polana heeft zich, natuurlijk, in haar kamer
opgesloten, en is zoo stil, alsof ze dood is.
Hordubal spant den anderen morgen
vroeg meteen den driejarigen en de zware
ruin voor den wagen, een ongelijk paar: de
zware ruin knikt met den kop, de hengst
draagt den kop hoog een vreemd span.
„Zeg tegen je moeder, Hafia, dat ik naar
de stad ben; ik kom niet voor vanavond
terug, als God belieft."
Laat de koeien van honger loeien, laat de
paarden met de hoeven slaan, laat de zeugen
knorren en de speenvarkens gillen: Polana
zal wel eieren voor haar geld kiezen, het zal
haar geen rust laten, ze is toch boerin; zij zal
er naar toe gaan en de dieren verzorgen, en
wie kan kwaad blijven, als hij onder Gods
schepselen is ?
De ruin knikt met den kop en de hengst
draagt hem hoog. Ook Stefan draagt zijn
hoofd zoo de driejarige heeft hij met de
merrie voorgespannen, dacht zeker, dat ze
goed bij elkaar pasten. Nou, nou, wat bijt je
de ruin, schelm ? Polana zal zeker, als ik niet
thuis ben, de dieren voederen en er plezier
in hebben. En zie je nu wel, ook langzaam
rijdend kom je in de stad.
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Eerst naar den advocaat, en, edele Heer,
ik zou graag mijn testament willen maken:
je kunt nooit weten. Zoo, dus een testament:
ik heb een vrouw, Polana heet ze; en de
vrouw moet alles erven, dat hoort zoo.
En wat vermaakt u haar, mijnheer Hordubal: de boerderij, geld, papieren —
Hordubal kijkt wantrouwend: wiarom
moet je dat weten ? Schrijf maar, alles wat
ik heb.
„Zoo, laten wij dus zetten: alle roerende
en onroerende goederen —"
Hordubal knikt: zoo is het, edele Heer,
zoo is het goed gezegd, alle roerende en onroerende goederen in ruil voor haar trouw
en echtelijke liefde.
En nu moet u onderteekenen, in den
naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen
Geestes. Hordubal aarzelt nog. „En, edele
Heer, hoe kan ik weer in Amerika komen ?"
„Ach, waar denkt u aan, mijnheer Hordubal ? In Amerika hebben ze veel te veel
menschen. Ze laten niemand door —"
Hm, zoo. En is er misschien hier in de
stad een factory?
0, een fabriek. Fabrieken zijn er wel,
maar ze liggen stil. Slechte tijden, mijnheer
Hordubal, zucht de advocaat, alsof hij alleen de last der slechte tijden te dragen heeft.
Hordubal knikt. Wat te doen, ze hebben
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hem niet noodig. Niemand heeft een Hordub al noodig; jammer voor deze werkhanden. Maar misschien hebben ze paarden
noodig, paarden die den kop hoog dragen.
Juraj zoekt den commandant der soldaten.
Ginds in de kazerne, vertellen ze hem. Wat
kom je hier doen, vadertje, zoek je je zoon?
Neen, maar dien driejarigen wilde ik verkoopen, mijnheer de dragonder. Hier worden geen paarden gekocht, zegt de soldaat,
maar zijn handen betasten het paard al en hij
streelt pooten en kruis. Een paardje als
een hert, baas.
Daar komt een officier aan, en schudt het
hoofd. Het paard verkoopen ? Een moeilijk
geval, baas, er worden nu geen paarden gekocht. Al in het voorjaar aangeboden, zeg
je ? Een mooi dier, al afgericht ? Neen, zeg je,
nog geen zadel gedragen, alleen de knecht
heeft er zoo eens op gezeten. En nu staan
er al vijf officieren om heen: wat zou je ervan zeggen, vadertje, kunnen we het paard
eens probeeren ? Waarom niet, vindt Hordubal, maar het is een wild paard, heeren.
Och kom, wild, zeg je: geef eens een toom
en deken, jongen, we zullen eens zien of hij
Toni afgooit.
Voor je tot vijf geteld hebt, is de officier
er op gesprongen. De hengst neemt een
sprong, steigert en de officier ligt op den
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grond. Hij is goed gevallen, op zijn achterste,
hij lacht erom, en nu, jongens, vang het
beestje maar weer op. De dikke commandant lacht, tot zijn buik ervan schudt. „Nou
baas, een buitengewoon paardje; maar laat
het nog wat bij jullie, we moeten een verzoekschrift schrijven, opdat wij het paard
kunnen koopen —"
Ontstemd spant Hordubal het paard
weer voor den wagen. „Daar is niets aan te
doen, Heer. Dan zal ik hem wel aan een
zigeuner of aan den vilder verkoopen."
De commandant krabt zich het achterhoofd. „Dat zou zonde zijn van den hengst.
Wil je hem in ieder geval kwijt ?"
„Ja," bromt Hordubal. „Hij bevalt mij
niet."
„Maar laat hem dan hier," zegt de commandant. „Dan geven wij je een bewijs
dat het paard bij ons is. En later zullen we
je schrijven, hoeveel wij er voor geven. Is
dat goed ?"
„Dat is goed. Waarom zou het niet goed
zijn ?" zegt Hordubal. „Een mooi paardje,
Heer, het draagt den kop hoog. Acht duizend, zeggen ze —"
„Neem het dan direct maar weer mee,"
haast de commandant zich te zeggen.
„Nou, misschien voor vijf dan," aarzelt
Hordubal. Daar is nog een andere dikke
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militair, die knikt even met het hoofd. „Dat
zou gaan," zegt de commandant. „Wij
schrijven je nog wel. Als je het er dan niet
mee eens bent, kun je het paard weer komen
halen. Afgesproken ? En nu het bewijs."
Hordubal rijdt naar huis, op zijn borst
het testament, een geteekende verklaring
voor het paard en zijn zakje met dollars. De
ruin draaft en knikt met den kop. En er is
geen hengst meer. Juist alsof Stefan voor
den tweeden keer weggegaan is, nu de driejarige weg is. Ook de merrie zou ik beter
kunnen verkoopen, de merrie met het veulen —. Hu, ruin, ik tik maar even met de
teugels op je achterste en je loopt. Waarom
niet met de paarden praten. Als je iets zegt,
draait het den kop om, omdat het nadenkt.
De weg is nog lang, dier, maar bergop loopt
het gemakkelijk. Nou nou, wees maar
niet bang, niets dan een goot, die overstroomt, en laat de vliegen maar brommen,
ik verjaag ze wel. Hu! En Juraj begint zacht,
langzaam te zingen.
De ruin draait zijn zwaren kop naar den
boer: wat brom je daar ? Hordubal knikt en
zingt :
Ha, Polana, Polana
Ha, Polana, noodlottige,
Dat God je vreugde geve,
Ha, Polana, Polana —
1 27
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Hordubal sluipt 's morgens vroeg rusteloos uit het huis, laat de boerderij naar de
bliksem loopen, hij gaat, God mag weten,
waarheen. Hier in Tibava, zeg eens, Geletaj, kun je een knecht gebruiken voor de
koeien of op het veld ? Wat moet ik met een
knecht, Hordubal, ik heb twee zonen; voor
wie zoek je een betrekking ? Of in het Tadner district, daar woont boschwachter Stoj,
daar zijn boomen te vellen, heb ik gehoord.
Neen, man, duizenden kubieke meter hout
verrotten in het bosch. En worden er dan
geen spoorwegen of straten aangelegd ? Waar
denk je aan, man, ze hebben ons hier allemaal vergeten: voor wie dan iets aan leggen ?
Ja, wat nu, je gaat zitten en wacht tot het
avond wordt. In de verte zijn de bellen van
de kudde te hooren, een herder knalt met
de zweep, het klinkt als een schot, ergens
blaft een herdershond. In de velden gezang. Wat nu, je zit en luistert naar het zoemen der muggen; sluit de oogen en kunt
uren zoo luisteren, en nooit wordt het hier
stil, er wordt voortdurend geleefd; daar
schiet een kever voorbij of een eekhoorntje
maakt zich kwaad, en door alles heen stijgt
het vreedzame gelui van het vee tot God's
hoogen hemel op.
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En tegen den avond naar huis slenteren.
Hafia brengt het eten hè, wat voor eten,
een hond zou het niet moeten; maar je hebt
toch geen honger. Het is waar, Polana heeft
geen tijd, het avondeten klaar te maken.
Het is al nacht en het dorp is gaan slapen;
en Hordubal doet met een lantaarn de ronde
en werkt, wat er te werken is, de stallen uitmesten, den mesthoop opruimen, water halen Zachtjes, om niemand wakker te
maken, doet Juraj, wat er voor een man
zooal te doen is. Het is al elf uur, looft den
Heer, en Juraj klimt heel zacht den stal in.
Zoo, koeien, zoo, morgenvroeg is er voor
Polana tenminste wat werk gedaan.
En dan weer naar Volovo Polje om werk
te zoeken. Hee, Hartschar, heb je geen arbeider noodig ? Hoe kom je er bij, je bent
zeker gek geworden, of ze hebben je pas uit
de gevangenis ontslagen. Na den oogst kom
je om werk vragen ? Zet maar een groote
bek op, denkt Hordubal, in mijn zakje heb
ik geld genoeg, de helft van je boerderij zou
ik kunnen koopen, je hoeft waarachtig niet
zoo'n hooge borst op te zetten. Langzaam
wankelt Hordubal naar huis. En wat moet
hij thuis ? Ach, zoo maar, deze heuvels over,
wat moet ik in den vreemde ?
Juraj zit aan den rand van het bosch, tegenover het veld van Warwarin. Ook hier
129
Hordubal 9

hoor je het bellen der kudden, waarschijnlijk
van de Lehoter weiden. Wat zou Mischa nu
doen daarboven op de Polonina ? Beneden
de beek, en aan de beek een vrouw.
Juraj trekt zijn wenkbrauwen samen, om
beter te kunnen zien. Ziet zij er niet uit als
Polana ? Ach neen, hoe zou Polana hier komen ? Op deze afstand lijkt iedere vrouw op
Polana. En uit het bosch komt een donkere
man aangeloopen Manya niet, denkt Juraj, hoe zou Stefan van dezen kant kunnen
komen. De donkere blijft bij de vrouw
staan, staat daar en praat. Wat zouden die
elkaar allemaal te vertellen hebben, denkt
Hordubal. 't Zal het een of ander meisje
zijn, met haar liefste een vreemde, uit
Lehota of uit Volovo Polje; komen in 't
geheim bij elkaar, opdat de dorpsjongens
hem niet afrossen. En de twee staan maar,
ik zal niet kijken. De zon staat boven den
Mentschul, zou het gauw avond worden ?
En die twee staan daar nog steeds en praten.
Zou ik nog eens probeeren, misschien hebben ze in de bergwerken wel iets voor een
miner. De zoutgroeven zijn ver weg; maar
wat doet het ertoe ? De twee staan daar beneden en praten. Het zal wel niets opleveren, bij de bergwerken — —
Neen, zij praten niet. Er staat er maar een
meer, en hij wankelt. Neen, het zijn er twee
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die wankelen, alsof zij worstelen. Nee, toch,
zij houden elkaar zoo vast omsloten dat het
is, alsof er maar een heen en weer zwaait.
Hordubal's hart schijnt uit te zetten. Gauw,
naar beneden! Neen, naar huis, of Polana
thuis is; natuurlijk is ze thuis, waar zou ze
anders zijn ? God, mijn voeten als lood.
Hordubal staat op en loopt langs het bosch.
Snelt over den landweg, jaagt op het dorp
toe. Au, die steken in de zij, als naaldensteken met zoo'n mandemakersnaald.
Hordubal kan geen adem meer halen, loopt
wat hij kan. God zij dank, daar is het dorp
al; Juraj loopt in razend tempo, wat steekt
daar zoo, o, God, het doel bereiken, nog
maar een klein stukje, daar is de poort al;
met alle kracht de hand tegen de ribben
drukken, dan kan het niet zoo steken, en
dan op de poort toeloopen —
Hordubal leunt buiten adem tegen de
deurpost, zijn hoofd bonst, hij haalt adem,
alsof hij snikt. Het erf leeg; Polana zeker
in de kamer of ergens anders Het is Juraj
plotseling volmaakt onverschillig, waar zij
is, hij zou niet tot aan de kamer kunnen
loopen, hij zou geen woord kunnen uitbrengen; hij ademt sissend en moet zich
vasthouden om niet in elkaar te zakken.
De poort gaat open en Polana schuift
het erf op, ademloos, verhit; schrikt als zij
131

Juraj ziet, blijft staan en zegt overhaast:
„Ik ben even bij de buurvrouw geweest,
Juraj, bij Herpak om naar het kind te
kijken —"
Juraj richt zich in zijn volle lengte op,
fronst de wenkbrauwen. „Ik heb niets
gevraagd, Polana."

XXII
En hij wil achter de schuur kruipen, als
gewoonlijk, maar kan het niet, het steekt
zoo bij zijn hart. Hij doet dus, alsof hij er
plezier in heeft hier te zitten, juist op dezen
hoeksteen bij de poort, en zoo het erf te
bekijken. Polana heeft plotseling haar
handen vol: strooit voer voor de kippen,
veegt de steenen voor de deur aan en nog
allerlei „Bij Herpak is een dochtertje geboren," deelt zij spraakzaam mee, hee,
Polana, waarom ben je ineens zoo mededeelzaam ?
„Mm," bromt Juraj verstrooid.
De schemering valt, Polana zet de poort
open, direct zullen de koeien van de weide
komen. „Zeg, Juraj," begint ze aarzelend,
„je zei toch, dat je er nog een paar koeien
bij wilde koopen —"
„Niet noodig," mompelt Hordubal.
Met knikkende koppen loopen de koeien
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naar den stal, bimbam, bimbam. Juraj staat
op, Goddank, het gaat weer. „Goeden nacht,
Polana," zegt hij.
„Wat wil je geen eten hebben ?"
„Neen."
Polana gaat voor hem staan. „Juraj, ik zal
in de kamer het bed voor je opmaken. Wat
zullen de menschen ervan zeggen dat jij, de
baas, bij de koeien slaapt ?"
„Och, de menschen," zegt Juraj vaag.
„Die zullen nog zooveel zeggen."
Somber kijkt Polana hem na, als hij den
stal ingaat. Wat een ouden rug heeft Juraj !
Hordubal gaat in het stroo liggen, het
steekt niet meer in zijn zij, maar zijn hart
is zwaar, het drukt hem. Het erf is plotseling, als verlegen, stil geworden, ook Hafia
babbelt zachter, alsof ze een standje gehad
heeft, stil zijn, spreek niet zoo hard, alsof er
iemand zwaar ziek is.
Stilte, de boerderij slaapt, het dorp slaapt,
steunend woelt Hordubal zich uit het stroo,
steekt de stallantaarn aan en gaat zijn ronde
doen, kijken of er iets voor hem te werken
is. En weer steekt het, in zijn zij. De stal
moet schoon gemaakt worden en de paarden moeten versch stroo hebben, maar Juraj
denkt alleen, ik zou het wel willen doen,
maar hoe komt het toch, dat ik geen zin
heb. Hij loopt om het kippenhok, het var133

kenshok, de schuur, klimt op den ladder
naar de hooischuur, om te kijken of het
hooi niet smeult; hè, wat steekt zijn zij. Hij
loopt het erf rond en gaat ook den tuin in.
Waarom ? Och zoo maar, kijken of er misschien iemand is. Wie zou er kunnen zijn ?
Nou ja, niemand, maar je kunt nooit weten.
En den zolder Polana slaapt niet meer op
zolder, daar ligt nu maïs ; Polana is naar de
kamer verhuisd. Hordubal houdt den adem
in om niet te steunen, en klimt ook den
zolder op ; hij wil de deur openen, maar het
gaat niet, hij hoort een zacht ruischen, als
hij er tegen duwt. Ja, ja, de maïs is gaan glijden en heeft de deur gebarricadeerd. Daar
is dus ook niemand. En wie zou zich daar
verbergen ? Dwaasheid.
Hordubal staat op het erf als een zwarte
plank en strijkt verlegen over zijn nek. En
wat wil ik dan eigenlijk, verwondert hij zich,
waarom loop ik hier rond ? Manya heeft hier
zooveel jaren gewoond en toen heb ik
ook niet gewaakt. Toen ben ik ook niet met
een lantaarn het erf rondgeloopen; waarom
nu dan Hordubal voelt zich zonderling
dof en onverschillig. Als ik nu rustig lag en
stappen hoorde zou ik dan opstaan ? Hee
lemaal nietr opstaan. Roepen, wie is daar ?
Niet roepen, alleen den adem inhouden.
Ach, God, moet ik dan over volwassen
p
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menschen waken ? Nou ja, ik heb gewaakt,
dat is waar, en gedaan alsof ik in het donker
werkte. Kun je dan over iemands hart waken ? Dom ben je, dom.
Neen, Manya moet maar terugkomen —
wat doet het ertoe ? Het komt er niet op aan,
niets komt er meer op aan. Alles heeft opgehouden pijn te doen. Het huis is afgebrand, er is geen vervallen dak meer.
Bij Herpak begint een kind te schreien.
Zie je nu wel, misschien is het toch waar,
Polana is bij de buren geweest, om het kind
te zien. Waarom niet: vrouwen zijn gek op
kinderen. Nu geeft vrouw Herpak het kind
de borst. Herinner je je, Polana, toen je
Hafia voedde, je haalde alleen maar je schouders op, en de borst was weer in het hemd
terug gegleden, elf jaren is het al geleden.
En jij naar Amerika. Dom ben je, dom —
Hordubal knippert naar de sterren, lieve
God, wat zijn er veel. Wat zijn er hier
veel bijgekomen in al die jaren. Vroeger
waren er niet zooveel, ze vielen je toen nauwelijks op. Het komt er ook niet op aan.
Alles schijnt van me af te vallen, het een na
het andere. Amerika is voorbij, voorbij is
de thuiskomst. Geritsch is voorbij, Fedelesch, Manya hoeveel is er voorbij ; en nu
is er niets meer. Komt er niets op aan. Nu,
God zij dank, je voelt je lichter.
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Toe toe toe, blaast de nachtwacht in
de verte, en zooveel sterren, dat je ervan
huivert.
Goeden nacht, goeden nacht, Polana,
goeden nacht.
XXIII
In alle vroegte, niemand is nog wakker,
heeft Juraj het dorp al achter zich en gaat
naar de bergen toe. Naar Mischa. Waarom ?
Zoo maar, om met iemand te praten. Het is
nog nevelig, de bergen onzichtbaar. Juraj is
een beetje huiverig, maar zijn borst steekt
niet meer; alleen zijn adem gaat moeilijk,
zeker van den nevel. Hij komt langs de helling waar vroeger de akkers van Hordubal
waren, en moet blijven staan, om op adem
te komen; Pjosa heeft al geploegd niets
dan steenen, zeggen zij, maar Pjosa vindt het
veld toch de moeite waard. Hordubal ademt
zwaar en klimt verder. De nevel trekt al over
de bosschen: het zal gauw herfst worden.
Hordubal klimt en drukt zijn hand in de zij :
jawel, het steekt, maar nu is het hetzelfde of
hij naar boven of naar beneden gaat. En het
is geen nevel, het zijn wolken, je kunt hier
al ruiken, dat zij geladen zijn met water.
Voorzichtig voor je hoofd, anders stoot je
er tegen. En nu hebben zij zich over den berg
136

gewenteld en je loopt tusschen hen in, kunt
geen drie stappen voor je uit zien en loopt
maar, dringt door den dichten nevel heen,
weet niet, waar je bent. En Hordubal ademt
steunend en moeilijk, langzaam klimt hij de
wolken in.
Er begint een kouden motregen te vallen.
Boven op de Polonina drijft Mischa, een zak
over het hoofd gegooid, met zweepgeknal,
hopsa, hop, de ossen naar de herdershut.
Niet te onderscheiden of het een dier is, een
struik of een rotsblok. Maar Tschuvaj is een
slim hondje, draaft om de kudde heen en
drijft de ossen bij elkaar, alleen het gelui is
in den nevel te hooren.
Mischa gaat op den drempel der hut zitten
en staart in den nevel; de wolken verspreiden zich en je kunt zien hoe de ossen
samen scholen; dan valt er weer een nevelgordijn over alles en alleen den regen klettert. Hoe laat zou het zijn ? Zeker bijna
middag. En op eens springt Tschuvaj op,
snuffelt in de nevel en bromt zachtjes.
„Ben je daar, Mischa ?" roept een heesche
stem.
»,a. »
„God zij geloofd."
Het is Hordubal, nat tot op zijn huid, met
klapperende tanden; van zijn hoed stroomt
het water als uit een dakgoot.
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„Wat kom je hier doen in den regen ?”
vraagt Mischa geërgerd.
„Vanmorgen. . . . regende het niet. . . . "
hijgt Juraj. „De nacht was zoo helder....
goed, dat het regent, er is regen noodig."
Mischa knippert peinzend. „Wacht, ik zal
vuur maken." Hordubal zit in het hooi,
kijkt in het vuur ; het hout knappert en
rookt, Juraj wordt door en door warm,
Mischa heeft hem ook nog een zak over de
schouders gegooid; oef, heelemaal warm
wordt je daarvan, zoo warm als beneden in de
mine. Juraj klappert met de tanden en
streelt den natten Tschuvaj, die aan zijn
voeten ligt te stinken, ach wat, ik ruik immers zelf als een natten hond. „Mischa,"
stamelt Juraj, „wat is dat toch, die ruïne in
't bosch ?"
Mischa kookt water in een ketel en gooit
er kruiden in. „Ik weet het wel, je bent niet
goed," bromt hij. „Waarom loop je ook in
den regen, sufferd ?"
„In de mine was een galerij," vertelt Juraj
gejaagd, „daar druppelde aldoor water naar
beneden, aldoor. Zoo zoo zoo, zooals
een klok tikt. Weet je al, dat vrouw Herpak
een kind gekregen heeft, Polana is er naar
gaan kijken. En nergens werk te krijgen,
Mischa, er zijn geen menschen meer noodig,
zeggen ze."
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„En toch worden er nieuwe geboren,”
bromt Mischa.
„Moeten geboren worden," babbelt Juraj.
„Omdat er vrouwen zijn. Jij hebt geen
vrouw, jij weet er niets van Wat heb je te
zeggen, als je geen vrouw hebt ? Ach, man,
aan alles moet je denken. Bijvoorbeeld, dat
ze er bijschrijven voor haar liefde en echtelijke trouw. Anders hebben de menschen
weer van alles te zeggen. En jammer genoeg,
drieduizend dollar hebben ze van me gestolen; als een edelvrouw had ze kunnen
leven, niet ? Nietwaar, Mischa ?"
„Nou ja," mompelt Mischa en blaast in
het vuur.
„Zie je, en dan zeggen ze, een sufferd. Ze
zijn jaloersch, omdat je een vrouw hebt, die
haar hoofd hoog draagt, als een heerenpaard. Zoo zijn de menschen nu eenmaal: ze
moeten je pijn doen. En ze was alleen maar
bij de buurvrouw, om naar het kind te kijken. Niets dan gemeene praatjes, Mischa.
Zeg hen, dat ik gezien heb, dat ze van de
buurvrouw kwam.
Mischa knikt ernstig. „Ik zal het zeggen,
ik zal alles zeggen."
Juraj ademt opgelucht. „Daarom ben ik
naar je toegekomen, begrijp je ? Jij hebt geen
vrouw, bezit niets, waarvoor je de waarheid
niet zou zeggen. Zij zij zouden het niet
"
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gelooven; maar jij kunt het getuigen, Mischa. Dat begrijpt toch iedereen, dat ze een
knecht moest nemen, toen de boer weg was;
maar zij heeft zich op zolder ingesloten, een
grendel van je welste, heb ik zelf gezien. En
zoo iemand als Geritsch zal je dan eens wat
vertellen, over acht jaar, en zoo. Zeg nu zelf,
wie kent haar beter Geritsch of ik ? Zij
haalde alleen maar haar schouders op, en
haar borst gleed weer onder het hemd. En
die daar beneden, dat was een jongen uit
Lehota, ik heb het zelf gezien, hij is van
Lehota gekomen, en de menschen kletsen
weer .... "
Mischa schudt het hoofd. „Hier, drink
uit, dat is gezond."
Juraj slurpt den warmen drank en staart
in het vuur. „Goed heb je het hier, Mischa.
En vergeet niet, het hen te zeggen, zij vertrouwen je, je bent een helderziende, zeggen
zij. Zeg hen, dat zij een goede en trouwe
vrouw geweest is." De rook bijt in de oogen,
tranen loopen Juraj langs de wangen, zijn
neus steekt spits uit zijn gezicht. „Alleen ik,
ik alleen weet, hoe zij is. Hè, Mischa, ik zou
wel weer naar Amerika willen gaan, en het
geld voor haar —"
„Drink het achter elkaar leeg," dringt Mischa, „daar wordt je warm van."
Hordubal's voorhoofd is vochtig van het
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zweet, hij voelt zich zwak en rustig. „O, ik
zou zooveel over Amerika kunnen vertellen,
Mischa," zegt hij. „Veel ben ik vergeten, maar dat valt me wel weer in, wacht
maar —"
Mischa blaast zwijgend het vuur aan; Hordubal ademt snel en mompelt in zijn slaap.
Buiten regent het niet meer, maar van de
sparren achter de hut vallen zware droppels ;
en de regenwolken wentelen verder. Zoo
nu en dan loeit een os, en Tschuvaj draaft
heen en weer, om te zien of de kudde bij
elkaar is.
Mischa voelt iets in zijn rug, het is Hordubal's blik; Juraj is al eenigen tijd wakker
en kijkt naar hem met weggezonken oogen.
„Mischa," reutelt hij, „zeg eens, mag een
mensch zich het leven nemen ?"
„Wat ?"
„Of een mensch zich het leven nemen
mag ?"
„Waarom ?"
„Om zijn gedachten te ontloopen. Er zijn
hooren
van die gedachten, Mischa, die
niet in je hoofd. Zoo denk je laten wij
eens aannemen dat zij gelogen heeft, dat
zij niet bij de buurvrouw geweest is —"
Juraj's mond is pijnlijk vertrokken. „Mischa," hijgt hij, „hoe kan ik mij daarvan
bevrijden ?"
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Mischa knippert peinzend. „Ja, dat is
moeilijk. Je moet tot aan het einde denken."
„En als aan het eind.. .. alleen het einde
is, wat dan ? Mag je er dan zelf een einde aan
maken ?"
„Niet noodig," zegt Mischa langzaam.
„Waarom ? Je sterft toch wel."
„En gauw ?"
„Als je het weten wilt gauw."
Mischa is opgestaan en verlaat de hut.
„En
slaap nu," hij draait zich in de
deur om en verdwijnt dan
als in de
wolken.
Hordubal tracht op te staan. Goddank,
het gaat al beter, alleen zijn hoofd schijnt te
draaien en zijn lichaam is zoo vreemd slap,
als een vaatdoek.
Juraj tuimelt naar buiten, in den nevel;
er is niets te zien, alleen het gelui der kudden is te hooren, duinende ossen weiden in
de wolken en beieren met hun klokjes. Juraj
loopt en loopt, en weet niet precies, waarheen; ik moet toch naar huis, denkt hij, en
daarom moet hij loopen. Hij weet niet of hij
omhoog of omlaag gaat; waarschijnlijk omlaag, want het is of hij valt; misschien
toch wel bergop, omdat hij zoo zwaar loopt
en zoo moeilijk ademt. Ach, wat komt het er
op aan, naar huis toe. En Juraj Hordubal
verdwijnt in de wolken.
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XXIV
Hafia vond hem in den stal. De koeien
waren onrustig en Polana stuurde haar:
vooruit, ga eens kijken. Hij lag in het stroo
en reutelde. En bood geen tegenstand meer,
toen Polana hem naar de kamer bracht,
trachtte slechts de wenkbrauwen op te trekken. Zij ontkleedde hem en stopte hem in
bed.
„Wil je nog iets ?"
„Neen," stamelde hij en wilde weer slapen; hij droomde iets en toen hebben ze
hem wakker gemaakt, wat was het toch ?
Geritsch was toch niet in Amerika, ze hebben alles door elkaar gehaald, en nu moet hij
weer geheel opnieuw beginnen. Als die druk
op de borst er maar niet was, dat is zeker
het hondje Tschuvaj, is op mijn borst gaan
liggen en slaapt. Juraj streelt met een onrustige hand zijn behaarde borst: slaap maar,
m'n beest, en wat klopt je hartje. Ach, mormel, wat ben je toch zwaar.
Hij heeft eenigen tijd geslapen, en als hij
de oogen opslaat, staat Polana in de deuropening en kijkt hem onderzoekend aan.
„Hoe gaat het ermee ?"
„Veel beter, hartje." Hij is bang, om te
spreken, opdat het zich niet weer in zijn
kamertje in Johnstown verandert. Hier is
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als thuis: de beschilderde
het precies
kast, de eiken tafel, de eiken stoelen,
en
Hordubal's hart bonst: ik ben eindelijk
thuis. God, o, God, die lange reis, veertien
dagen op het lowerdeck en in den trein als
gebroken ben je dan. Maar bewegen mag je
je niet, want dan verdwijnt het weer; het
beste is, de oogen sluiten en weten, dat het
er is —
En dan begint alles weer door elkaar te
loopen: de miner in Johnstown
Hartschar
ze vechten met Hordubal; Juraj
vlucht door de galerijen, schots en scheef,
net als een mijnladder en klimt tegen de
schacht op; en van boven komt een mijnlift, die zal zijn hoofd verpletteren, vast en
zeker, en Hordubal ontwaakt door zijn
eigen steunen. Liever niet slapen, hier is het
beter; met starre oogen klampt Juraj zich
aan de vreedzame meubelen vast. Hier is het
beter. Hordubal teekent met den vinger in
de lucht en vertelt Mischa van Amerika.
Man, ze gaven mij alleen het zwaarste werk,
ze zeiden niets dan: hallo, Hordubal, en dan
ging ik al. Eens was er een galerij ingestort,
de timmerlui wilden er niet in gaan.
Twintig dollar heb ik toen gekregen, de ingenieur zelf heeft me de hand geschud, zoo,
Mischa, zoo deed hij dat. En nu gaat Hordubal met de mijnlift naar beneden, steeds
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dieper naar beneden; een dikke jodin zit
daar en een ouden man, en ze kijken streng
naar Hordubal. Honderd een en tachtig,
twee en tachtig, telt Hordubal en schreeuwt:
genoeg, we zijn er, we kunnen niet dieper,
dit is het einde van de schacht. Maar de kooi
glijdt steeds dieper, de hitte neemt toe, hij
kan niet meer ademen, zij dalen tot in de
hel. Juraj denkt te stikken, en ontwaakt.
Het schemert, in de deuropening staat
Polana, zij kijkt gespannen.
„Het gaat al beter," stamelt Hordubal en
zijn oogen branden. „Niet boos zijn, Polana, ik sta direct op."
„Blijf maar liggen," zegt Polana en komt
naar het bed. „Heb je ergens pijn ?"
„Neen, geen pijn. In Amerika heb ik het
ook gehad. Flue, zei de dokter. Flue. En
binnen twee dagen als een visch. Morgen
sta ik op, hartje. ik bezorg je maar last, hè ?"
„Wil je iets hebben ?"
Hordubal schudt het hoofd. „Ik voel me
heel goed. Alleen een emmer water; maar
ik kan zelf —"
„Ik haal het meteen." En zij gaat.
Hordubal heeft de kussens in zijn rug glad
gestreken en zijn hemd dichtgemaakt. Polana moet mij niet zoo bloot zien, denkt hij.
En als ik me nu eens wasschen en scheren
kon! Direct komt Polana, direct is zij hier.
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Misschien gaat ze wel op den rand van het
bed zitten, terwijl ik drink. Juraj maakt
plaats, zoodat zij zitten kan, en wacht. Misschien heeft zij het wel vergeten, denkt hij ;
zij heeft zooveel te doen, de vrouw als
Stefan er tenminste maar was. Ik zal haar
zeggen, als zij komt: nu, Polana, wat zou je
ervan zeggen, als Manya eens terug kwam ?
Door de deur komt Hafia en draagt een
glas water, draagt het zoo voorzichtig, dat zij
haar tong van pure aandacht uitsteekt.
„Je bent een flinke meid, Hafia," fluistert
Hordubal. „En, is oom Stefan er niet ?"
„Neen."
„En wat doet moeder ?"
„Zij staat op het erf."
Hordubal weet niets meer te zeggen, hij
heeft ook vergeten te drinken.
„Nou, ga maar," bromt hij en Hafia is
met een sprong de deur uit.
Juraj ligt stil en luistert. De paarden in
den stal stampen met de hoeven zou Polana hen water geven ? Neen, zij geeft het aan
de varkens, je hoort ze tevreden knorren.
Hoeveel stappen zoo'n vrouw wel maakt op
een dag, peinst Hordubal verwonderd. Stefan moet terug komen; ik zal naar Rybáry
rijden, vooruit, luilak, schiet op, naar de
paarden. Polana kan het niet alleen af. Misschien kan ik vanmiddag wel gaan, denkt
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Juraj, en dan schijnen er sluiers op zijn
oogen te vallen en alles verdwijnt.
Hafia kijkt naar binnen, aarzelt even en
is meteen weer weg. „Hij slaapt," fluistert
zij haar moeder op het erf toe.
Tegen den middag sluipt Hafia weer op haar
teenen de kamer in. Hordubal ligt, met de armen achter 't hoofd, naar 't plafond te kijken.
„Moeder vraagt, of u iets noodig heeft,"
dreunt Hafia op.
„Polana, ik vind, dat Stefan maar terug
moet komen," zegt Juraj.
Het meisje spert verbaasd haar mondje
open.
„En hoe u het maakt ?" fluistert zij.
„Goed, dank je wel."
Hafia loopt naar buiten. „Hij zegt, dat hij
het goed maakt," vertelt ze tegen Polana.
„Heelemaal goed ?"
„Nou," vindt het kind.
En dan komt de middagstilte. Hafia weet
niet meer, wat zij doen moet. Jij blijft hier,
misschien heeft de baas iets noodig Hafia
speelt voor de deur met de pop, die Stefan
voor haar gemaakt heeft. Je mag niet weg,
zegt zij tegen de pop, je moet op het huis
passen. En als je schreit, krijg je slaag.
Op de teenen gaat Hafia in de kamer kijken. De boer zit in het bed en knikt.
„Wat doet moeder, Hafia ?"

147

„Zij is weggegaan.”
Hordubal knikt. „Zeg haar,dat Stefan terug
komen moet. En Stefan kan de hengst ook terug krijgen. Zou je konijntjes willen hebben ?"
„O, ja!"
„Ik zal een konijnenkooi voor je maken,
net zoo een, als de miner Jensen had. Ach,
Hafia, in Amerika zijn er dingen Alles
zal ik maken." Hordubal knikt weer.
„Wacht maar, ik zal je eens meenemen naar
de Polonina, daar is een vreemde ruïne —
Niet eens Mischa weet, wat daar geweest is.
Zoo, ga maar tegen je moeder zeggen, dat
Stefan terug moet komen."
Hordubal is tevreden, gaat weer liggen,
sluit de oogen. Donker is het, als in de
schacht. Boek, boek, met den hamer op de
rotsen. En Stefan grijnst, niets dan steenen,
zegt hij. Aan den arbeid kent men den man.
En wat voor hout heb je daar op het erf,
hartje ? Niets dan rechte stukken. En ik —
boomstronken heb ik gekloofd, dat is mannenwerk, stronken kloven, of steenen uit
den grond halen. Hordubal is tevreden. Ik
heb hard gewerkt, Polana, God weet hoe hard.
Welgedaan, is het, en goed. En Juraj sluimert,
met gevouwen armen, vreedzaam in.
In de schemering is hij ontwaakt, omdat
het half donker hem bezwaart. „Hafia,"
roept hij, „Hafia, waar is Polana ?" Stilte,
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alleen een ver gelui; de kudden keeren van
de weiden terug. Hordubal springt uit bed
en trekt zijn broek aan: ik moet de poort
open maken voor de koeien. Hij is duizelig,
dat komt van het liggen. Juraj loopt tastend
naar buiten, het erf op, gooit de poort wijd
open: hij voelt zich vreemd, is buiten adem,
maar God zij dank, hij is weer buiten. Het
bellen wordt luider, golft nader als een
stroom: alsof alles begint te luiden door de
klokken der koeien en het geklingel der kalveren. Juraj heeft zin, neer te knielen, hij
heeft nog nooit een zoo feestelijk en machtig
luiden gehoord. Met knikkende koppen, en
alsof ze reusachtig groot zijn, stappen twee
koeien het erf op met volle, lichte uiers. Juraj leunt tegen de poort, en hij voelt zich
zoo vredig, zoo dankbaar, alsof hij bidt.
Door de poort komt Polana aangeloopen.
Gejaagd, buiten adem. „Ben je al opgestaan," hijgt zij. „En waar is Hafia ?"
„Ga direct weer naar bed," beveelt Polana. „Morgen ben je heelemaal beter."
„Zooals je wilt, hartje, zooals je wilt,"
zegt Juraj gehoorzaam en vriendelijk. „Ik
zou je hier maar onnoodig in den weg loopen." Nu de poort nog sluiten, den grendel
inhaken, en langzaam naar de kamer terug.
Toen zij hem het avondeten brachten,
sliep hij.
149

T VV E E D E BOE K

I

„Jura] Hordubal is vermoord!"
De dorpschout Geritsch trekt vlug zijn
jas aan. „Haal de politie, jongen," beveelt
hij. „Zij moeten naar de boerderij van Hordubal komen."
Op Hordubal's erf loopt Polana handenwringend heen en weer. „Ach God, ach
God," jammert zij, „wie kan dat gedaan
hebben ? Zij hebben den baas vermoord,
vermoord!"
Hafia zit verschrikt in een hoekje, over
de heg kijken de buurvrouwen, eenige
mannen verdringen zich in de poort. De
dorpschout loopt recht op Polana toe,
legt zijn hand op haar schouder. „Schei
uit, boerin. Wat is er met hem gebeurd ?
Waar zit de wond ?"
Polana begint te beven: „Ik w-w-weet
het niet, ik ben niet bij hem geweest, ik kon
niet —"
De ondervrager neemt haar aandachtig
op. Zij is bleek en gesloten, heeft zich waar151

schijnlijk gedwongen, zoo te schreien en
rond te loopen.
„Wie heeft hem gezien ?"
Polana klemt de lippen op elkaar; maar
daar komen de gendarmen al en gooien krakend de poort voor de nieuwsgierigen dicht.
Het is de oude, dikke Gelnaj, en Biegl, de
nieuwe agent : hij glanst van nieuwheid en
ijver.
„Waar is hij ?" vraagt Gelnaj met gedempte stem. Polana wijst naar de kamer en
jammert.
Hordubal, den Amerikaan, ligt op het
bed alsof hij slaapt. Gelnaj heeft zijn helm
afgezet, en veegt zich, opdat het niemand opvalle, het zweet af. Geritsch vult somber de
deuropening. Alleen Biegl gaat naar Juraj
toe en buigt zich over het bed.
„Kijk, hier op de borst," zegt hij. „Een
beetje bloed. Ziet eruit als een steekwond."
„Thuiswerk," bromt de schout.
Gelnaj draait zich langzaam om. „Wat bedoel je daarmee, Geritsch ?"
De schout schudt het hoofd .,Niets."
Arme Juraj, denkt hij.
Gelnaj krabt zich in den nek. „Kijk eens,
Kareltje, een gebroken raam." Maar Kareltje
Biegl maakt het hemd van den doode los en
kijkt er onder. „Vreemd," ontsnapt hem
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tusschen de tanden, „een mes was het niet.
En zoo weinig bloed —"
„Het raam, Biegl," zegt Gelnaj nog eens.
„Dat is iets voor jou."
Biegl gaat naar het venster. Het is gesloten, maar in het eene raam is een opening
gedrukt.
„Kijk eens aan," zegt hij blij, „dus hierdoor maar door dit gat kon niemand
binnen komen, Gelnaj. En hier op het glas
zitten krassen van een diamant, maar aan
den binnenkant. Zoo, dat is wat moois!"
Geritsch loopt op zijn teenen naar het
bed. Och, stakker, hoe spits is je neus! En
de oogen dicht, alsof hij slaapt —
Biegl doet voorzichtig het raam open en
kijkt naar buiten.
„Dat dacht ik al," verkondigt hij tevreden. „De scherven liggen buiten, Gelnaj."
Gelnaj snuift. „Dus, Geritsch," zegt hij
nadenkend, „jij zegt dat het thuiswerk is,
niet ? En Stefan Manya heb ik nog niet
gezien."
„Die zal wel thuis zijn, in Ryb áry," zegt
de schout niet erg tegemoetkomend.
Biegl snuffelt in alle hoeken. „Geen wanorde, niets gebroken —"
„Dat bevalt mij niet, Kareltje," zegt
Gelnaj.
Biegl laat de tanden zien. „Te gek, niet153

waar ? Maar wacht maar, dat is prachtig uit
te werken. Ik houd wel van heldere gevallen, Gelnaj."
Gelnaj loopt het erf op, dik en waardig.
„Kom eens hier, vrouw Hordubal. Wie was
hier vannacht in huis ?"
„Alleen ik en Hafia, mijn dochtertje."
„Waar sliep u ?"
„In de kamer, met Hafia."
„De poort van het erf was gesloten, nietwaar ?"
„Jawel, gesloten."
„En van morgen ook nog ? Wie heeft haar
opengezet ?"
toen het licht werd."
„Ik
„En wie heeft het eerst het lijk gevonden?"
Geen antwoord. Polana klemt de lippen
op elkaar.
„Waar is de knecht ?" zegt Biegl plotseling.
„Thuis, natuurlijk, in Rybáry."
„Hoe weet u dat ?"
„Nu dat denk ik zoo —"
„Ik vraag niet wat u denkt. Hoe wéét u,
dat hij in Rybáry is ?"
Ik weet het niet."
„
„Wanneer was hij hier voor het laatst ?"
„Tien dagen geleden. Hij is ontslagen —"
„Wanneer hebt u hem het laatst gezien ?"
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„Tien dagen geleden.”
„U liegt," hakt Biegl onverwachts toe.
„Gisteren hebt u hem nog ontmoet Wij
weten het."
„Dat is niet waar," hijgt Polana ontsteld.
„Beken toch, vrouw Hordubal," dringt
Gelnaj aan.
„Neen ja. Gisteren ben ik hem tegen
gekomen."
„Waar ?" valt Biegl aan.
„Buiten."
„Waar buiten ?"
Polana, met onrustige oogen. „Achter het
dorp."
„Wat hebben jullie daar gedaan ? Wat ?
Vooruit, vlug."
Polana zwijgt.
„U hadt met hem afgesproken," begint
Gelnaj weer.
„Neen, God is mijn getuige. Ik ben hem
toevallig tegen gekomen —"
„Waar ?" valt Biegl in.
Polana richt haar ontstelde oogen op Gelnaj. „Ik ben hem toevallig tegen gekomen
Hij heeft alleen gevraagd, wanneer hij
hier zijn goed kon halen. Zijn kleeren liggen
nog in den stal."
„Zoo, de baas heeft hem op staande voet
eruit gegooid, hè ? En waarom ?"
„Zij hebben ruzie gehad."
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„Wanneer zou hij zijn goed komen
halen ?”
„Vanmorgen -- vanmorgen vroeg."
„Is hij er geweest ?"
„Neen"
„Omdat hij vannacht gekomen is," valt
Biegl uit.
„Neen, hij is niet geweest. Hij was thuis."
„Hoe weet u dat ?"
Polana bijt zich op de lippen. „Dat weet
ik niet."
„Kom mee, vrouw Hordubal," zegt Biegl
scherp. „Voor den vermoorde zult u ons
wel meer vertellen."
Polana wankelt.
„Laat haar met rust," bromt Wasil Geritsch Wasilu. „Ze is zwanger."
II

Gelnaj zit op het erf, Biegl mag, wat hem
betreft, de heele boerderij overhoop halen.
Hij snuffelt en snuffelt overal, zijn oogen
stralen van begeerte. Alle stallen heeft hij
doorzocht, den geheelen omtrek, nu zoekt
hij boven op zolder ; hij is als nieuw geboren, zoo'n plezier heeft hij erin. Ieder z'n
smaak, denkt Gelnaj: ik heb al genoeg aan
de zigeuners en aan de orde te handhaven —
Enfin, ik gun Kareltje zijn plezier.
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De dokter komt uit de kamer om onder
de pomp zijn handen te wasschen. Meteen is
Biegl erbij, vraagt ongeduldig: „Nu, wat
denkt u ervan ?"
„Dat zal bij de sectie blijken," zegt de
dokter. „Maar ik geloof, dat het een naald
geweest is, of zooiets. Niet meer dan twee,
drie bloeddruppels Merkwaardig."
Polana brengt hem een handdoek.
„Dank u," zegt hij. „Zeg eens, was uw
man niet ziek ?"
„Gisteren heeft hij op bed gelegen, hij
had koorts."
„Zoo. En u verwacht een kind, nietwaar ?"
Polana is rood geworden. „Pas tegen het
voorjaar, mijnheer."
„Niet tegen het voorjaar, moedertje. Met
Nieuwjaar ongeveer, niet ?"
Biegl kijkt verheugd Polana na. „Dat zou
een motief kunnen zijn, Gelnaj. Hordubal is
pas in Juli uit Amerika gekomen."
Gelnaj bromt. „Vrouw Hordubal denkt,
dat een vreemde het gedaan heeft. Haar man
moet een paar weken geleden in de herberg
gevochten en Fedelesch Gejza flink toegetakeld hebben. Hij heeft hem bijna zijn kop
ingeslagen. Gejza is een vechtersbaas. Misschien is 't een wraakneming, zegt zij. Dat is
ook een mooi motief, Kareltje."
Ook de dokter kijkt Polana na en zegt
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verstrooid: „Jammer, nu sluiten jullie haar
op en ik ben zoo graag bij geboorten.
Ik heb bijna nooit een kraamvrouw, de
vrouwen werpen hier als katten. Maar bij
die daar zal het wel een moeilijke verlossing
worden."
„Waarom ?"
„Oud en mager. Dicht bij de veertig,
zeker ?"
„Hoe komt u erbij ?" zegt Gelnaj. „Nauwelijks dertig. Zoo, was Hordubal ziek ?
Hoe ziet men dat aan een doode ?"
„Dokters geheim, Gelnaj, maar u wil ik
het wel vertellen. Onder het bed stond een
volle pot."
„Dat heb ik niet gezien," zegt Biegl afgunstig.
„Nou, succes ermee, heeren," zegt de dokter, op zijn korte beentjes weg trippelend, „en
voor de sectie waarschuwt u mij nog wel,
nietwaar ?"
„Ik zal het huis nog eens doorzoeken,"
bromt Biegl, „en dan zouden wij naar Rybáry kunnen rijden."
„Wat zoek je eigenlijk aldoor, Kareltje ?
Nog een motief?"
„Bewijzen," antwoordt Biegl droog, „en
het wapen."
Gelnaj slentert naar de heg en knoopt een
gesprek aan met de buurvrouw; hij maakt
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zoo lang grapjes met haar tot de stukken eraf
vliegen en hij een bloempje van haar cadeau
krijgt. In den hoek bij de schuur zit Hafia,
verschrikt in elkaar gedoken. Gelnaj begint
gezichten te trekken en grijnst zoo vreeselijk,
dat Hafia eerst bang is en het dan nadoet.
Als Biegl na langen tijd uit de schuur op het
erf komt, zit Hafia op Gelnaj's schoot en
vertelt hem, dat zij een kooi met konijntjes
zal krijgen.
„Niets gevonden," zegt Biegl ontmoedigd.
„Maar ik kom nog eens terug. Dat zou wat
moois zijn, als ik niet Heb je tegen Geritsch gezegd, dat hij voor een wagen naar
Ryb áry zorgt ?"
„Die wacht al," zegt Gelnaj en stuurt
Hafia weg met een klap op haar bibs.
„Nou, Gelnaj, wat denk jij ervan ?"
„Ik zal je eens wat zeggen, Biegl," bromt
Gelnaj ernstig. „Ik denk er heelemaal niets
van. Ik heb er meer dan genoeg van, na vijf
en twintig jaar. Het bevalt mij niets."
„Nu ja, een moord is ook geen kleinigheid," zegt Biegl zakelijk.
„Daarom niet, Kareltje," antwoordt Gelnaj hoofdschuddend. „Maar een moord in
het dorp moet je niet zoo zwaar tellen, begrijp je. Jij bent een stadsmensch, jij begrijpt
dat zoo niet. Als 't een roofmoord was, zou
ik waarachtig net zoo gespannen zijn, als jij.
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Maar een familiemoord En ik zeg je, dat
het mij heelemaal niet verbaast dat ze Hordubal vermoord hebben."
„Waarom niet ?"
„ Dat was nu eenmaal een ongeluksvogel. Het stond op zijn gezicht te lezen,
man."
Biegl grijnst. „De duivel stond op zijn
gezicht te lezen. Hij heeft een jongen knecht
in 't bed van zijn vrouw gehad, dat is alles.
Mensch, dat is toch allemaal zoo helder als
glas —"
„Ach wat, familie misdaden zijn nooit
helder," bromt Gelnaj. „Dat zul je nog ondervinden, Kareltje. Een moord om geld,
die is helder, die doen ze in een handomdraaien; maar denk eens aan: wekenlang
ermee rondloopen, het dagen- en nachtenlang
overleggen, dat is duivelachtig, Biegl.
Jou is het zoo duidelijk, omdat je hier
vreemd bent; maar ik heb ze gekend. Kareltje, alle drie Wat zal ik je zeggen: laten
wij naar Rybáry gaan."
III
„Stefan thuis ?"
„Neen, hij is naar de stad."
Biegl duwt Michal Manya terzijde en snelt
het huis in. Gelnaj begint inmiddels met den
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ouden Manya en Michal een gesprek over
het weer, over de hazen en over de gier, die
hier zoo maar den weg opstroomt.
Biegl komt terug, achter hem Stefan,
bleek, norsch, zijn kleeren vol hooi.
„Zoo, en u zei, dat hij niet thuis was ?"
brult Biegl tegen Michal.
„Hij heeft vanmorgen gezegd, dat hij naar
de stad ging," mompelt Michal. „Ben ik zijn
oppasser ?"
„En heeft zich in plaats daarvan in het
hooi verstopt. Waarom hebt u zich daar
verborgen."
„Ik heb me niet verborgen," zegt Stefan
grimmig. „Waarom zou ik me verbergen ?
Ik heb geslapen."
„U hebt zeker vannacht niet goed geslapen ?"
„Toch wel. Waarom zou ik niet goed geslapen hebben ?"
„Waarom sliep u dan nu ?"
„Omdat omdat ik niets te doen heb.
Heb genoeg gewerkt in mijn dienst."
„Gisteren heeft hij gewerkt, heeren, hij
heeft den geheelen dag het veld geploegd,"
tracht de oude Manya hem te helpen.
„U vraag ik niets," snauwt Biegl. „Ga in
de kamer, vooruit, en Michal ook."
„Och ja," zucht Gelnaj. ,,En wat zeg je er wel
van, Stefan, wat er met Hordubal gebeurd is
?"
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„Ik heb het niet gedaan,” la at Stefan zich
ontvallen.
„U weet dus al, dat hij vermoord is ?"
valt Biegl triomfeerend uit. „Wie heeft u dat
verteld ?"
„
Niemand. Maar als je politie ziet —
weet je toch direct, dat er met Hordubal iets
gebeurd is ?"
„Waarom juist met Hordubal ?"
„Omdat omdat wij ruzie gehad hebben." Stefan balt zijn vuisten. „Hij heeft mij
eruit gegooid, de schoft."
Biegl is eenigszins teleurgesteld. „Pas op,
Manya : u geeft dus toe, dat Hordubal en u
in boosheid gescheiden zijn ?"
Stefan laat woedend zijn tanden zien. „Dat
weet toch iedereen ?"
„En u wilde u wreken ?"
Stefan snuift. „Als ik hem tegengekomen
was weet ik niet, wat ik gedaan had."
Biegl denkt een oogenblik na: Stefan laat
zich niet gemakkelijk vangen.
„Waar was u vannacht ?" vraagt hij zonder omwegen.
„Thuis was ik, hier. 'k Heb geslapen."
„Dat staat nog te bezien. Kan iemand dat
getuigen ?"
„Ja Michal Djula — de oude Vraag
het hen!"
„U heeft mij geen aanwijzingen te geven,"
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dondert Biegl. „Gisteren middag hebt u
vrouw Hordubal gesproken. Waarover ?"
„Ik heb haar niet gesproken," verklaart
Stefan beheerscht en gesloten. „Ik heb haar
niet eens gezien."
„U liegt! Zij heeft zelf gezegd dat ze een
afspraak met u had dat u gevraagd hebt,
wanneer u uw goed kon halen —"
„Ik heb haar al in geen tien dagen gezien,"
houdt Stefan vol. „Sinds ik niet meer in mijn
dienst ben, ben ik niet in Krivá geweest
en heb de boerin niet gezien."
Biegl brult. „Denk eraan, ik zal je wel
anders laten praten. Vooruit, wijs me, waar
je vannacht geslapen hebt."
Stefan haalt de schouders op en gaat Biegl
voor naar binnen.
Gelnaj klopt tegen het venster: „Hee,
oude, kom buiten."
De oude Manya sloft naar buiten en kijkt
achterdochtig.
Gelnaj wenkt met de hand. „Vannacht
hebben ze Hordubal een pak slaag gegeven.
Hij heeft een klap op zijn kop gehad met
een stok. Vertel me eens, oude, heeft Stefan
dat soms gedaan ?"
De oude schudt het hoofd. „Neen, hoor, gelooft u mij, dat zou Stefan niet kunnen. Hij was
trouwens thuis, heeft geslapen. Zeg, Michal,
kom eens hier. Waar was Stefan vannacht ?"
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Michal denkt na en zegt langzaam:
„Waar Stefan was ? Die heeft boven gesiapen met Djula en mij."
„Zoo, zoo," knikt Gelnaj, „ja, dat heb ik
direct al gedacht. Hordubal is in het dorp
niet erg bemind. Je begrijpt wel, zoo'n rijken Amerikaan, en hij wilde niet eens zijn
buren eens vrijhouden."
De oude Manya heft de handen op. „O,
jee, en hoe rijk, om zijn hals draagt hij een
zakje vol dollars —"
„Heb je dat gezien ?"
Of hij het gezien heeft! Hij was toch eens
hier, om de boerderij te koopen, en toen
heeft hij het geld laten zien. Meer dan zevenhonderd dollar, alsjeblieft. Niet bemind in
het dorp, zoo zal het wel zijn: ja, een trotsch
mensch heeft geen vrienden."
Gelnaj knikt ernstig. „En hoe komt de
deur hier zoo kapot gestoken, Manya ?"
„Dat is van de mandenmakersnaald, die
wordt daarin gestoken, het heele jaar steekt
ze daarin."
„Laat eens zien, hoe die er uitziet,"
doet Gelnaj geïnteresseerd. „Ik wist niet
dat manden met een naald gevlochten
werden."
„Alleen de twijgen worden met een naald
gevlochten zoo," wijst Manya in de lucht.
„Gisteren was de naald er nog," zegt hij
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geërgerd, „Michal, weet jij niet, waar ze gebleven is ?"
„Ach, laat maar," bromt Gelnaj onverschillig. „Als ik weer eens langs kom, kom
ik wel eens kijken. Maar die mest, Manya,
die mag niet zoo over den weg loopen. De
weg is niet van jullie, begrepen ?"
„Maar als wij het veld bemesten, wordt
de mesthoop opgeruimd —"
„Je moet een behoorlijken vangdam hebben van cement. Je zou wel wat geld kunnen
gebruiken voor de boerderij niet ?"
„Nou en of we dat konden gebruiken,"
giechelt de oude. „Een nieuwe schuur bouwen maar Michal hier is een sufferd. Stefan heeft meer verstand van het bedrijf.
Stefan, dat zou een boer zijn!"
Djula komt van het veld terug. Hij heeft
een vracht hooi opgeladen, rijdt echter als
de bliksem.
„Kom eens hier, jongen," roept Gelnaj
vaderlijk. „Ik vraag maar voor de goede
gang van zaken. Waar was Stefan vannacht?"
Djula doet zijn mond open en kijkt vragend naar den oude en naar Michal: zij vertrekken geen spier. „Hij was hier," mompelt Djula. „Hij heeft met Michal en mij op
zolder geslapen."
„Dat heb je goed gezegd," prijst Gelnaj
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hem. „Nou, je moet zeker cavallerist worden, hè ?"
De jongen laat zijn witte tanden zien.
„Natuurlijk."
Biegl komt uit de kamer en moppert.
„Kom eens hier, Gelnaj. Ik heb Stefan een
pak slaag moeten geven. Nu heb ik hem
voorloopig in de kamer opgesloten."
„Dat mag je niet," zegt Gelnaj. „Berooving van persoonlijke vrijheid, en zoo."
Biegl lacht smalend. „Mij 'n zorg. Erger
is, dat ik niets gevonden heb. En jij ?"
„Een alibi, een buitengewoon goed alibi,
Kareltje. Hij heeft den geheelen nacht als
een lieve jongen in het hooi gelegen."
„Dat liegen ze," sist Biegl scherp.
„Natuurlijk, dat zit hen nu eenmaal in 't
bloed, vriend."
„Voor het gerecht zullen ze wel anders
piepen," dreigt Biegl.
„Dan ken je ze niet. Ze zullen of van hun
getuigenis afzien of meineden afleggen, alsof
het niets is. Dat is op het dorp zoo ongeveer
schering en inslag, Kareltje."
„Wat moet ik dan doen ?" zegt Biegl ontmoedigd. „Wat denk jij, Gelnaj, zullen wij
Stefan al in hechtenis nemen ? Dat hij het
gedaan heeft, staat als een paal boven
water."
Gelnaj knikt. „Dat weet ik. Maar let eens
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op, Biegl," begint hij en maakt zijn zin niet
af; want op hetzelfde oogenblik hooren zij
een zacht gerinkel en Biegel brult: „Halt!"
en rent al naar den achterkant van het huis.
Gelnaj volgt hem langzaam.
Op den grond liggen twee menschen,
maar Biegl ligt bovenop. „Ik zal je helpen,
Kareltje," biedt Gelnaj aan.
Biegl staat op en trekt Stefan aan den
strijdlustig gebogen arm omhoog. „Vooruit, terug," hijgt hij buiten adem, „Ik zal je
leeren uitbreken!"
Stefan sist tusschen de tanden, zijn gezicht
is vertrokken van pijn. „Laat me los, ik —
ik wilde alleen maar naar Krivá mijn goed
halen —"
Djula gaat tusschen de agenten staan.
„Laat hem los," schreeuwt hij, „laat hem
los, of —"
Gelnaj pakt hem bij den schouder. „Kalm
aan, jongen. En jij, Michal, bemoei je er niet
mee. Stefan Manya, in naam der wet arresteer ik u. En ga nu rustig mee, ezel."
Zij rijden met Stefan Manya naar de stad:
nu is de hengst met den trotsch geheven kop
niet ingespannen, en toch blijven de menschen staan en kijken hen na. Aan iederen
kant een gendarm, het geweer tusschen de
knieën, en Stefan in het midden; hij heeft
zijn hoed niet achterop zijn hoofd en kijkt
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niet rond. Daarginds onze rivier ; hier
weiden paarden, tusschen het riet glanst het
moeras, maar Stefan staart alleen naar den
roestkleurigen rug van den koetsier.
Gelnaj knoopt zijn uniformjas los en begint een gesprek, zegt jij en jou tegen Stefan,
maar spreekt geen woord over Hordubal:
alleen over het boerenbedrijf, over de boerderij in Rybáry, over de paarden Stefan
doet eerst bijna geen mond open, maar eindelijk wordt hij spraakzaam. Ja, die hengst;
de baas heeft hem slecht verkocht, wie weet
aan wie en voor hoeveel; acht duizend had
hij er gemakkelijk voor gekregen, naar de
stoeterij zou hij hem gebracht hebben, maar
eerst op de zwarte merrie loslaten och,
Heer, dat had ik willen zien. Manya's oogen
stralen. En zoo'n paard heeft de baas verkocht. Zonde is het De ruin had hij moeten verkoopes of de merrie met het veulen,
maar deze hengst Stefan windt zich op, tot
het schuim in zijn mondhoeken staat en Biegl
denkt geërgerd, dat je met een arrestant niet
spreken moet, of het moet ambtelijk zijn.
„och, Heer," zegt Stefan als tegen zichzelf, „als de hengst ons reed ik zou zelf de
teugels nemen dat zou een rit zijn!"
IV
„Zie je, Gelnaj," openbaart Biegl 's avonds,
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„Het moet iemand gedaan hebben die in
huis was: het raam van binnen ingedrukt,
opdat het op een inbraak zou lijken. Door
de poort kon hij niet in huis komen, omdat
zij gegrendeld was. Dus is hij 's avonds al in
huis geweest.”
„Neen," zegt Gelnaj, „Hafia heeft me gezegd, dat oom Stefan er niet was."
„Goed, dan heeft iemand hem 's nachts
binnen gelaten; maar dan kan het geen
vreemde geweest zijn. Stefan is hier toch vijf
jaar knecht geweest. Het heele dorp weet,
dat hij deze vijf jaar een verhouding met
vrouw Hordubal had —"
„Halt, maar vier jaar. Den eersten keer
gebeurde het in het stroo. Daarna is de boerin iederen nacht naar hem in den stal gegaan. Ik weet het van Hafia, Kareltje."
„Die Hafia van jou schijnt een hoop te
weten," meesmuilt Biegl.
„Nou ja," bromt Gelnaj, „dat weet je wel,
dorpskinderen —"
„Nu verder: vrouw Hordubal is zwanger
natuurlijk van Stefan, want de Amerikaan
is pas in Juli thuis gekomen. Nu hebben wij
de volgende gegevens: vrouw Hordubal begrijpt, dat het zal uitkomen. Hordubal wil
haar natuurlijk zelf hebben —"
Gelnaj schudt het hoofd. „Dat heb je mis,
Biegl. Hij sliep altijd in den stal, en zij op
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zolder of in de kamer. Dat weet ik van de
buurvrouw."
„ maar zij ging ook daarna altijd bij den
knecht slapen."
„Dat weet ik nu juist niet," zegt Gelnaj
nadenkend. „Hafia gelooft van niet. Zij weet
alleen, dat Polana de laatste dagen ergens
heenging buiten het dorp. De buurvrouw
heeft haar ook zien weggaan."
„Lieve hemel," zegt Biegl verwonderd,
„jij weet alles, precies een oude dame.
Maar ik probeer een zuiver beeld te vormen."
„Ooo ! En kun je dat niet voor je houden,
Kareltje ?"
„Neen. Ik wil mijn gedachten hardop ordenen. Dien dwaas van een Hordubal heeft
Stefan zoo vertrouwd, dat hij hem de kleine
Hafia beloofd heeft. Zeg, dat zijn toch je
reinste middeleeuwen, een kind te verloven!"
Gelnaj haalt de schouders op.
„Maar toen heeft hij waarschijnlijk gemerkt dat de boerin zwanger was, en heeft
Stefan de deur uitgegooid!"
Gelnaj snuift ontevreden. „Wat vertel je
me daar, Biegl. Hordubal heeft Stefan eerst
weggestuurd en eerst daarna heeft hij hem
met Hafia verloofd. Vraag het de vrouwen
in het dorp maar."
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„Daar begrijp ik niets van,” zegt Biegl
heelemaal in de war. „Nou, hoe zit het nu
eigenlijk in elkaar, man."
„Ik weet het niet, Kareltje, ik heb geen
hoe noem je het ook weer ? zuiver beeld.

—

Het is een familie-aangelegenheid en geen
gemakkelijk geval. Hoe zou het ook duidelijk kunnen zijn ? Jij hebt geen familie,
Biegl, dat is het."
„Maar Gelnaj, het is toch zoo duidelijk
als wat. Polana wil den baas weg hebben;
Stefan zou wel op de boerderij willen
blijven. Die twee overleggen de zaak en
klaar is Kees. Gisteren is Polana Stefan gaan
halen —"
Gelnaj schudt het hoofd. „Weer mis. Hafia heeft mij verteld, dat haar vader haar
gisteren zelf weggestuurd heeft: kom, ga
Stefan halen, hij moet terug komen. Het
gaat mij ten slotte niets aan, Biegl, maar had
de doode een zakje met geld om den hals
hangen ?"
Biegl schrikt op. „Wat voor een zakje ?
Hij had niets —"
„Zie je nou," zegt Gelnaj, „en hij moet
toch meer dan zevenhonderd dollar gehad
hebben. Zoek die dollars, Kareltje !"
„Denk je toch een roofmoord ?"
„Ik denk niets, maar het geld is weg. De
oude Manya heeft het destijds bij Hordubal
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gezien. De Manya's hebben een nieuwe
schuur noodig —"
Biegl fluit zachtjes. „Ha, zoo. Dus het
ware motief was het geld."
„Kan zijn," Gelnaj knikt. „Het pleegt gewoonlijk zoo te zijn. Of wraak, Biegl dat
is ook een motief dat er zijn mag. Hordubal
heeft Stefan over de heg in de brandnetels
gegooid. Daar staat in het dorp een steek
met het knipmes op, Kareltje. Je kunt kiezen, welk motief je het beste bevalt."
„Waarom zeg je dat ?" vraagt Biegl geprikkeld.
„Nou ja, opdat je je een zuiver beeld kunt
vormen," antwoordt Gelnaj onschuldig. „En
misschien heeft Manya hem om den hengst
vermoord."
„Dat is dwaasheid."
„Goed. Maar onder familieleden vermoordt men elkaar om dwaasheden, beste
Biegl."
Biegl zwijgt ontmoedigd.
„Erger je niet, Kareltje," bromt Gelnaj.
„Ik zal je vertellen waarmee Hordubal vermoord is. Met een mandenmakersnaald."
„Hoe weet je dat ?"
„Die van Manya is sinds gisteren verdwenen. Zoek haar, Biegl."
„Hoe ziet zij eruit ?"
„Dat weet ik niet. Ik geloof, zoo ongeveer
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als een els. Meer weet ik niet," eindigt Gelnaj en maakt aandachtig zijn pijp schoon.
„Alleen dit nog, dat de Manya's den mest
uit de gierput op het veld willen brengen."
V
Gelnaj en Biegl wachten bij een glas wijn,
tot de dokter klaar is met de sectie.
„En waar heb je den glasdiamant gevonden ?"
„Bij vrouw Hordubal in de kamer. Wat
zeg je daarvan ?"
„Zoo zijn die boeren," zegt Gelnaj geërgerd. „Zij kunnen niets weggooien, zelfs al
is het een corpus delicti. Zij denken, eens
kunnen we het misschien nog gebruiken —"
Gelnaj spuwt meesterlijk. „Vrekken."
„En vrouw Hordubal beweert dat het
diamantje er altijd al geweest is, al voordat
de baas naar Amerika ging. Maar Farkatsch,
de glazenmaker, herinnert zich, dat Stefan
het bij hem gekocht heeft, ongeveer een
maand geleden."
Gelnaj fluit. „Al een maand geleden ? Zie
je, Biegl, dat is nu het vreemdste, dat zij al
een maand lang erover gedacht hebben.
Iemand in drift vermoorden, dat zou ik ook
kunnen; maar op zoo lange termijn En
heb je de dollars gevonden ?"
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„Neen, maar in die kamer vond ik ook
nog een electrische lantaarn. Ik tracht nu te
weten te komen, waar en wanneer Stefan
die gekocht heeft. Ook een bewijs, niet ?
Zeker genoeg voor het gerecht, om ook de
vrouw te laten arresteeren. Maar zij zeggen,
dat wij nog een paar goede bewijzen moeten
vinden —”
Gelnaj draait zich op zijn stoel naar hem
toe. „Kareltje, omdat jij het bent ik
heb ook iets gehoord. Stefan's zwager, een
zekere Janosch, heeft blijkbaar hier en daar
verteld, dat Stefan ongeveer een week geleden bij hem is geweest en gezegd heeft:
zeg, Janosch, je zou zooveel kunnen verdienen als je wilde, voor mijn part een paar
ossen, je kunt ze zelf op de markt uitzoeken
en je hoeft er niet veel voor te doen: alleen Juraj Hordubal uit den weg ruimen.
„Dat is mooi," zegt Biegl waardeerend.
„En Janosch ?"
„Ga heen, moet hij gezegd hebben, waar
zou jij het geld vandaan halen, Stefan ? Ik
heb het niet, zei Stefan, maar de boerin
heeft het: wij hebben elkaar beloofd te zullen trouwen, als Hordubal weg is."
„Zoo, die hebben we dus. Nu gaan ze er
alle twee in."
Gelnaj knikt. Maar dan komt de dokter
van de sectie terug, stapt parmantig op
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zijn korte beentjes en kijkt bijziend rond.
„Dokter," roept Gelnaj, „wilt u niet even
hier komen ?"
„Ha," zegt de dokter zuinig. „Nou, vooruit dan. Geef mij ook een glas wijn. De
arme kerel stonk al. Geen aangenaam werkje. Ach, ach," zucht de dokter opgelucht en
zet zijn glas neer. „Het mooiste is, dat ze een
doode vermoord hebben, heeren."
Biegl's oogen puilen uit. „Hoe zoo ?"
„Hij was bijna dood, hij moet op sterven
gelegen hebben, bewusteloos. Longontsteking in den hoogsten graad, de rechter long
geheel veretterd, geel als een lever Hij zou
den morgen niet meer gehaald hebben."
„Dus was het overbodig," zegt Gelnaj
langzaam.
„Ja, absoluut. En een verwijding aan de
aorta zoo groot als een vuist. Als hij
geen longontsteking gehad had, zou een
schrik voldoende geweest zijn en afgeloopen. Arme kerel."
De beide gendarmen zwijgen bedrukt.
Eindelijk schraapt Biegl zijn keel en vraagt:
„En de doodsoorzaak, dokter ?"
„Moord. De linker hartkamer doorboord.
Maar omdat hij in doodstrijd was, is er maar
weinig bloed weggestroomd."
„En waarmee denkt u "
„Ik weet het niet. Met een spijker, een
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els, een naald om zakken te naaien of, ons
het kort te zeggen: met een dun, spits, metalen voorwerp, ongeveer tien centimeter
lang, van ovale doorsne ê is dat u genoeg ?"
Gelnaj draait verlegen het glas tusschen
zijn dikke vingers. „Dokter,
zouden
wij niet kunnen zeggen, dat hij aan de
longontsteking gestorven is ? Ziet u, als hij
nu toch sterven moest waarom zouden
wij er dan zooveel drukte —"
„Dat gaat niet, Gelnaj," stoot Biegl uit.
„Het is toch een moord."
De brilleglazen van den dokter fonkelen.
„Dat zou jammer zijn, mijnheer. Zoo'n interessant geval. Een moord met een naald, of
iets dergelijks, komt maar zelden voor. Ik
zal het hart in spiritus leggen en," de dokter
begint te grijnzen, „het naar een geleerd
vakman sturen. Opdat het voor u zoo vast
staat als een huis, heeren. Het helpt niets,
het is een moord, zooals de wet voorschrijft.
Ach God, maar hoe overbodig."
„Wat is er aan te doen," bromt Gelnaj.
„En zoo'n ezel noemt dat een duidelijk
geval !"

VI
De flesch met het hart brak onderweg en
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de spiritus liep eruit; het hart van Juraj
Hordubal kwam in zeer slechten staat in de
werkkamer van den zeer geleerden heer.
„Waarom sturen ze mij zooiets," zei de
geleerde grijze heer geërgerd. „Wat staat er
in het begeleidende schrijven ? Dat er een
steekwond vastgesteld is ? Die dorpsdokters," zuchtte de autoriteit en bekeek van
verre het hart van Juraj Hordubal. „Schrijft
u maar op : steekwond uitgesloten daarvoor is de opening te klein het is een
schot door de hartspier, uit een wapen van
zeer klein kaliber vermoedelijk een Flobert pistool. En doet u het weg."
„Zoo, dus het bericht uit Praag is gekomen," begroette Gelnaj Biegl toen deze uit
Rybáry terugkwam. „'t Is maar dat je het
weet, Kareltje, maar Hordubal is niet dood
gestoken, maar met een Flobert pistool neer
geschoten."
Biegl liet zijn armen zinken. „En wat zegt
onze dokter daarvan ?"
„Wat zou hij zeggen ? Hij is woedend. Je
kent hem toch ? Hij blijft bij zijn diagnose.
Nou jij, dus een Flobertpistool. De kogel
is weliswaar niet gevonden, maar wat kun je
daar aan doen ? Wij moeten iemand zoeken,
die een Flobertpistool heeft."
Biegl smeet zijn kepi in een hoek. „Ik laat
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het er niet bij, Gelnaj," zei hij dreigend, „ik
laat me door niemand iets wijsmaken. God
allemachtig, ik ben er bijna mee klaar, alles
klopt, en nu dit weer! Wij kunnen toch met
zooiets niet voor de rechtbank komen! ?
Man, waar halen wij zoo gauw een Flobertpistool vandaan ?"
Gelnaj haalt de schouders op. „Zie je, dat
heb je er nu van, dat je dien armen Hordubal niet aan longontsteking hebt laten
sterven. Precies wat jullie verdient, jij en
den dokter."
Biegl gaat woedend op een stoel zitten.
„Dat bederft nu al mijn plezier, Gelnaj, de
grootste voldoening die ik ooit gehad heb."
„Nu, wat dan ?"
„Ik heb de dollars gevonden, iets meer
dan zevenhonderd, met het zakje. Ze lagen
achter een balk op zolder in Rybáry."
Gelnaj neemt verrast de pijp uit den
mond. „Nou, dat heb je knap geleverd, Kareltje," zegt hij waardeerend.
„Het heeft ook heel wat moeite gekost,"
zucht Biegl voldaan. „Weet je hoe lang ik in
Rybáry gezocht heb, alles bij elkaar ? Netto
zes en veertig uur. Geen grassprietje heb ik
overgeslagen. Nu kan Stefan wel gaan met
zijn alibi. Wat denk je, Gelnaj, zou de jury
nu tevreden zijn ? Het geld is gevonden, de
diamant, die Stefan gekocht heeft, is ook
17 8

niet mis, dan zijn er nog de tegenstrijdige
verklaringen van de betrokkenen en een motief als een schuurdeur."
„Eigenlijk vier motieven," merkt Gelnaj op.
Bieglwenkt geërgerd. „Hoe kom je er bij ?
Het was een heel gewone, gemeene moord
om geld. Ik zal je eens vertellen, hoe het gegaan is. Hordubal wist dat Manya de minnaar van zijn vrouw was, en hij was bang
voor hem. Daarom droeg hij het geld om
zijn hals, daarom verloofde hij Manya met
Hafia, daarom gooide hij hem, tenslotte,
eruit, daarom sloot hij zich in den stal op —
Een volkomen heldere zaak, Gelnaj."
Gelnaj knipoogt nadenkend. „Ik moet aldoor aan de paarden denken. Stefan was gek
op paarden. Hij moet van niets anders gesproken hebben, dan van weiden in de vlakte
bijkoopen en daar niets anders dan paarden
fokken. Juist nu wordt een stuk weidegrond
achter de weiden van Hordubal te koop
aangeboden. Misschien verlangde Manya
van Hordubal, dat hij het koopen zou, en
wilde hij niet, en droeg het geld op zijn
borst Ik zou me niets verwonderen,
Kareltje, als het daarom gebeurd was."
„Nou ja, dat blijft hetzelfde: om het geld.
Uit liefde voor Polana is het zeker niet geweest, Gelnaj."
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„Wie weet.”
„Neen. Jij bent een oud gedienstige, Gelnaj, en kent de toestanden hier, maar ik ben
jong en heb verdomme, toch wel oog voor
vrouwen. Ik heb er Polana eens op aangekeken: het is een leelijke, houterige slons
en oud, Gelnaj ; het is wel zoo, dat ze met
den knecht een verhouding gehad heeft —
maar ik denk, dat haar dat een hoop geld
gekost heeft. Voor haar heeft Hordubal
zich niet laten afmaken en voor haar heeft
Stefan geen moord gedaan, Gelnaj; maar
voor het geld dat is duidelijk. Hordubal
was een boeren vrek, Polana dacht alleen
aan de erfenis, om zich minnaars te kunnen
veroorloven, Stefan was begeerig naar het
geld zoo is het. Er was geen grein liefde
bij de heele geschiedenis, Gelnaj." Biegl
knipt met de vingers. „Een smerige boel,
man, maar helder als glas."
„Dat heb je mooi in elkaar gezet, Biegl,"
prijst de oude Gelnaj. „De advocaat-generaal zou het niet beter kunnen. Je hebt het
zoo eenvoudig —"
Biegl glimlacht gevleid.
„ maar als het aan mij lag, Kareltje, zou
ik het nog eenvoudiger gevonden hebben als
de lieve God Juraj Hordubal tot zich genomen had. Longontsteking, Amen. En de
weduwe zou na eenigen tijd den knecht ge-
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trouwd hebben—het kind zou geboren
zijn. Maar jou bevalt zoo'n eenvoudig
geval niet, Biegl."
„Neen, ik doe mijn best, de waarheid aan
het licht te brengen. Dat is mannenwerk,
Gelnaj."
Gelnaj kijkt zeer nadenkend. „En heb je
het gevoel, Kareltje, dat je haar gevonden
hebt ? De absolute waarheid ?"
„ alleen de naald zou ik nog graag
vinden."
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DERDE BOEK

Aanklacht tegen Stefan Manya, zes en
twintig jarige knecht, zonder beroep, gereformeerd, en tegen Polana Hordubal, geboren Durkota, weduwe, een en dertig jaar,
Roomsch Katholiek, betreffende sluipmoord op Juraj Hordubal, boer in Krivá,
subsidiair medeplichtigheid aan den moord
op Juraj Hordubal.
Beklaagde, sta op. U heeft zoo juist de
aanklacht gehoord. Voelt u zich schuldig op
grond van deze aanklacht ?
De beklaagde voelt zich onschuldig. Hij
heeft Juraj Hordubal niet vermoord, hij
heeft dien nacht thuis in Rybáry geslapen.
Het geld achter den balk dat heeft hij van
den baas gekregen, als huwelijksgift voor
Hafia. Den glasdiamant heeft hij niet gekocht. Met de boerin heeft hij geen intieme
relaties gehad. Anders heeft hij niets te
zeggen.
De tweede beklaagde voelt zich onschuldig. Van den moord weet zij niets, pas
's morgens Op de vraag, hoe zij gemerkt
heeft dat Juraj Hordubal dood was, ant183

woordt zij, dat ze alleen het gebroken raam
gezien heeft. Met den knecht heeft zij geen
verhouding gehad. Den glasdiamant heeft
de baas zelf, jaren geleden, gekocht. De
moordenaar moet door het raam binnen gekomen zijn, omdat de deur den geheelen
nacht gegrendeld was.
Daarna gaat zij weer zitten, bleek, leelijk,
hoog zwanger. Om deze zwangerschap moet
het proces met den meesten spoed behandeld
worden.
En het onderzoek gaat voort met de onverbiddelijke routine der gerechtsmachine.
Protocollen en acten worden voorgelezen,
papieren ritselen, de gezworenen doen alsof
zij vol aandacht ieder woord, dat op ambtspapier geschreven staat, in zich opnemen.
De beklaagde zit onbewegelijk als een pop,
alleen haar oogen zwerven onrustig van het
een naar het andere. Stefan Manya veegt van
tijd tot tijd zijn voorhoofd af en spant zich
in om te begrijpen wat er voorgelezen wordt;
wie weet, welke strikken hem gespannen
worden, wie weet, wat de hoog geleerde
heeren allemaal verkondigen; en met hoffelijk gebogen hoofd luistert Manya en beweegt de lippen, alsof hij ieder woord herhaalt.
De rechtbank opent het getuigenverhoor.
Opgeroepen wordt Wasil Geritsch Wa18 4

silu, een langen, breed geschouderden boer.
Hij was een der eersten die het lijk gezien
hebben. Is het waar, dat hij gezegd heeft, dat
het thuiswerk is ? Waarom ? Naar zijn verstand te oordeelen, heeren. En is het u bekend, Geritsch, dat Polana Hordubal in intieme betrekking stond tot Stefan Manya ?
Dat is mij bekend. Ik heb het haar zelf verweten, voordat Juraj terug kwam —. En
heeft Hordubal haar slecht behandeld ? —
Hij had haar moeten ranselen, hooggeleerde
Heer, verklaart Wasil Geritsch Wasilu, haar
den duivel moeten uitdrijven. Zij heeft Juraj
niet eens genoeg te eten gegeven Heeft
Hordubal zich misschien over zijn vrouw
beklaagd ? Niet beklaagd, maar hij is de
menschen ontweken; hij is van verdriet
weggeteerd.
Polana zit kaarsrecht en staart voor zich
uit.
Wachtmeester Gelnaj getuigt in den zin
der aanklacht. Hij wijst naar de verschillende voorwerpen: Ja, dit is het raam van
Hordubal's kamer, hier aan den binnenkant
zijn de diamantkrassen. Het was dien dag
modderig, onder het raam was een plas ;
maar in de kamer was geen enkel modderspoor en in de vensterbank was het stof
niet weggeveegd. Is het mogelijk dat een
volwassen mensch door deze opening bin185

nen kon komen? Onmogelijk, dan moest er
minstens een hoofd doorgaan, en dat
gaat niet.
Verhoord wordt de aspirant gendarm
Biegl; hij staat in de houding en straalt van
ijver. Hij getuigt strikt in den zin der aanklacht. Hij heeft de diamant in de afgeloten
kast gevonden: vrouw Hordubal wilde den
sleutel niet geven, zij had hem verloren. Hij
heeft de kast opengebroken en ook den
sleutel later in een haveremmer gevonden.
Hij heeft in Rybáry ook de dollars gevonden. En ik heb me veroorloofd nog iets mee
te brengen, mijnheer de president, zegt
Biegl met luide stem, en wikkelt iets uit een
zakdoek. Hij heeft het pas gisteren gevonden, toen Manya's mesthoop opgeruimd
werd. Zij hadden het in de gierput gegooid.
Biegl legt op tafel voor den president een
scherp, ongeveer vijftien centimeter lang,
spits voorwerp van ovale doorsnede. Wat
is dat ? Een mandemakersnaald, heeren.
Hij stak altijd in de deur bij Manya en was
op den dag van den moord verdwenen. —
Biegl beweegt geen spier, geniet slechts zijn
triomf en laaft zich aan de algemeene belangstelling. Vijf weken lang heeft hij
naar deze smerige naald gezocht, en daar
is zij nu.
Beklaagde, kent u deze naald ?
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Neen. En Manya gaat weer zitten, somber
en halsstarrig.
De dokter wordt gehoord. Hij blijft er bij,
dat de moord met een dun, scherp voorwerp van ovale doorsnede gepleegd is. Als
Hordubal dood geschoten was, moest de
kogel in de vensterbank zijn blijven steken,
en hij is niet gevonden; de dokter beschrijft uitvoerig het verschil tusschen een
schot- en een steekwond; bovendien zou
met zoo'n klein kaliber uit onmiddellijke
nabijheid gevuurd moeten zijn, zoodat het
hemd en eventueel ook de huid geschroeid
zou zijn.
Kan de wond door dit voorwerp toegebracht zijn ?
Dat kan. Hij kan niet met zekerheid zeggen, dat het zoo is, maar dit voorwerp is
scherp en spits genoeg, om een dergelijke
wonde te doen ontstaan. Het zou er zeer
geschikt voor zijn, meent de dokter. Ja, de
dood is onmiddellijk ingetreden. En de driftige dokter rent weg, alsof de duivel hem
op de hielen zit.
Gehoord wordt de gevangenisdokter. Polana Hordubal is, naar alle teekenen te oordeelen in de achtste maand van haar zwangerschap. Beklaagde, zegt de president, u
behoeft niet op te staan. Wie is de vader
van het kind, dat u onder het hart draagt ?
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Juraj, fluistert Polana met neergeslagen
oogen.
Hordubal is vijf maanden geleden teruggekomen. Van wie is het kind ?
Polana zwijgt.
De oude Manya doet afstand van de getuigenis; Stefan verbergt het gezicht in de
handen, de oude veegt zijn tranen af met
een rooden zakdoek. Zeg eens, Manya, ken
je dat ding ?
De oude Manya knikt, ha, dat is onze
naald, de naald voor het manden vlechten.
En hij wil haar meteen blij in zijn zak steken.
Neen, neen, oude, die moet hier blijven.
Ook Michal en Djula doen afstand van
hun getuigenis. Marja Janosch wordt opgeroepen. Wilt u getuigen? Ja. Is het waar dat
uw broeder Stefan aan uw man gevraagd
heeft, Juraj Hordubal te dooden ?
Dat is waar, mijne Heeren; maar mijn
man voor geen honderd ossen, heeft hij
gezegd. Heeft Stefan een verhouding gehad
met de boerin? Ja, daar heeft hij thuis zelf
op gepocht. Stefan is een slecht mensch,
hoog gerecht. Het was niet goed, het kind
met hem te verloven; God zij dank, dat er
niets van gekomen is. En, getuige, was uw
broeder erg boos toen Hordubal hem over
de heg gegooid heeft ? Marja slaat een kruis:
och, lieve God, als een duivel was hij: niet
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gegeten, niet gedronken, niet eens gerookt
heeft hij De getuige verwijdert zich, bij de
deur begint ze te snikken: „ Ik heb meelij met
hem, edele heer. " „ Mag ik alstublieft
wat geld voor Stefan hier laten ?"— Neen,
neen, moedertje, hij heeft geen geld noodig,
ga met God.
Janosch wordt opgeroepen. Wilt u getuigen ? Alstublieft, zooals de heeren wenschen. Is het waar dat Stefan u voorgesteld
heeft Hordubal uit den weg te ruimen ? —
De getuige kijkt verlegen rond. Het is waar
dat hij zooiets gezegd heeft. Je bent een bedelaar, Janosch, zei hij, je kon geld verdienen. Waarmee ? Wat weet ik ervan,
kletspraatjes, heeren. Heeft hij u gevraagd Hordubal te vermoorden ? Neen,
dat niet, Hoogheid. Het is al zoo lang geleden. We spraken zoo maar over geld —
Stefan sprak altijd over geld. Waarom zou ik
dwaasheden in mijn hoofd halen ? En dat ik
een sufferd was. Een sufferd, goed, dan
maar een sufferd: dat zal me niet aan de galg
brengen, broertje. Bent u niet dronken,
getuige ? Ja, dat ben ik, heeren. Ik heb me
een beetje moed in gedronken, het valt niet
mee om met de heeren te spreken.
De zitting wordt tot morgen verdaagd.
Stefan's oogen zoeken Polana, maar Hordubal's weduwe ziet eruit alsof zij uit steen
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is gehouwen, alsof zij hem niet kent: mager,
leelij k, stug. Niemand kijkt naar Stefan,
iedereen naar haar : nou ja, Stefan, zoo'n
zwarte kerel! Dat is toch geen zeldzaamheid,
dat de eene man den anderen vermoordt.
Maar dit hier zijn eigen vrouw liefst; waar
moet dat naar toe, lieve God, als je niet eens
je eigen vrouw vertrouwen kunt. Niet eens
thuis in bed zeker te zijn, dat je niet als een
beest neergestoken zult worden. Hordubal's
weduwe loopt door een gang van haat, die
zich als water achter haar sluit. De doode
had haar met een bijl moeten neerslaan, als
een wolf die in de val zat. Ze moesten haar
ophangen, zeggen de vrouwen. Er is geen
gerechtigheid in de wereld, als zij niet opgehangen wordt. Och, klets toch niet, brommen de mannen, vrouwen worden nooit opgehangen, dat is nu eenmaal zoo; maar ze
moeten haar levenslang geven. Als de
vrouwen het te zeggen hadden, zouden zij
het kreng ophangen. Ja, ik zou haar zelf de
strop om doen. Ga heen, Marika, dat is
geen vrouwenwerk. Maar Stepka wordt beslist opgeknoopt.
Zoo, zoo, Stepka; en hij heeft toch alleen
maar een vreemde vermoord. Als ze Polana
niet ophangen, zullen dan niet meer vrouwen hun mannen doodslaan ? Wie weet wat
ze zich dan in het hoofd halen in de fa190

milie, menschen, in het huwelijk zijn er
redenen genoeg te vinden. Neen, neen, ophangen maar. Ze kunnen haar niet ophangen
om het kind. Wat kind, de duivel zelf zal
zij baren.
Als getuige wordt Iwan Fasekasch, bijgenaamd Leca opgeroepen. Hij heeft Polana
en Stefan, op den dag dat den moord gepleegd is, samen gezien. Bij de beek. Stefan
Manya ontkent u ook nu nog, dat u dien
dag in Krivá geweest bent en met Polana
Hordubal gesproken hebt ? Ik ben er niet
geweest.
Beklaagde, heeft Manya bij de beek met
u gesproken ? Neen. Maar tegen de gendarmen hebt u gezegd, dat u hem wel gesproken
had. De gendarmen hebben mij gedwongen.
Juliana Warwarin wordt gehoord, de
buurvrouw van Polana. Ja, zij heeft Hordubal dikwijls gezien, hij zag eruit als een geest.
Polana heeft hem niet te eten gegeven, nadat
hij Stefan ontslagen had, maar voor den
knecht heeft zij kippen en speenvarkens gebraden. Zij heeft iederen nacht bij Manya
geslapen, en wie weet waar ze Manya getroffen heeft, toen Hordubal weer thuis was.
In den stal is zij toen niet meer geweest.
Den laatsten tijd liep Hordubal 's nachts
met een lantaarn rond, alsof hij de wacht
hield.
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Getuige, u hebt gezien dat Hordubal Stefan over de heg gooide. Had Stefan toen een
jas aan ? Neen, hij had niets anders aan dan
broek en hemd. En is hij zonder jas weggegaan ? Jawel. De jas, die hij aan gehad
heeft, moet dus bij Hordubal zijn gebleven ?
Stefan Manya, wanneer bent u naar Krivá
teruggegaan, om die jas te halen ?
Stefan staat op en kijkt onzeker rond.
U hebt hem gehaald in denzelfden nacht
dat Juraj Hordubal vermoord werd. U kunt
gaan zitten. En de officier van justitie schrijft
zegevierend iets op.
Voer de beide beklaagden weg, beveelt de
president van de rechtbank. Als getuige
wordt Hafia Hordubal opgeroepen.
Een blauwoogig, knap meisje wordt binnen gebracht; er heerscht ademlooze stilte.
Wees niet bang, kindje, kom eens hier,
zegt de president vaderlijk. Als je niet wilt,
hoef je niets te zeggen. Nu, wil je wel ?
Het kind kijkt vragend, verlegen naar de
deftige heeren in toga's. Wil je ? Hafia knikt
gehoorzaam. Ja.
Is je moeder altijd naar den stal gegaan
als Stefan er was ? Ja, iederen nacht. Heb je
hen dikwijls samen gezien ? Ja. Oom Stefan
heeft haar eens vastgepakt en in het stroo
gegooid. En toen de boer uit Amerika terug was, kwam moeder toen ook nog bij
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oom Stefan ? Hafia schudt het hoofd. Hoe
weet je dat ? Omdat de boer thuis was, zegt
het kind wijs en als vanzelfsprekend. Oom
Stefan heeft toch gezegd, dat hij nu niet bij
ons bleef en dat alles nu anders was —
Was vader lief? Hafia haalt verlegen haar
schouders op. En Stefan ? Nou, Stefan wel.
Was moeder lief voor vader ? Neen. En voor
jou ? Hield ze veel van je? Ze hield alleen
maar van oom Stefan. Heeft ze lekker voor
hem gekookt ? Ja, maar ik kreeg altijd wat
van hem. En van wie hield je het meeste ?
Het kind draait verlegen heen en weer. Van
oom Stefan.
En hoe was het den laatsten nacht, Hafia,
toen vader stierf ? Waar heb je toen geslapen ? Bij moeder in de kamer. Ben je nergens wakker van geworden ? Ja, iemand heeft
tegen het raam geklopt en toen is moeder
opgestaan. En wat nog meer ? Niets meer,
moeder zei, dat ik slapen moest, als ik geen
pak slaag wilde hebben. En ben je toen gaan
slapen ? Ja. En heb je niets meer gehoord ?
Neen, alleen dat er iemand over het erf liep,
en moeder was weg. En weet je niet, wie er
over het erf liep ? Het kind doet verbaasd
haar mond open. Nou, Stefan natuurlijk.
Met wie zou moeder anders naar buiten
gaan ?
Een ademlooze stilte hangt in de zaal. Ik
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stel een pauze voor, zegt de president en
brengt Hafia aan de hand naar buiten. Je
bent een flinke meid, bromt hij, flink en
verstandig; maar wees blij, dat je niet weet,
waar het om gaat. De gezworenen zoeken
hun zakken na, om Hafia iets te geven: zij
dringen om haar heen, om haar tenminste
over het haar te strijken.
En waar is Stefan ? vraagt Hafia's kinderstemmetje. Daar is de dikke Gelnaj, hij
snuift en werkt zich naar Hafia toe: kom
maar, kind, ik zal je naar huis brengen. Maar
in de gangen verdringen de menschen zich
en houden Hafia hier een appel, daar een ei
of een koekje voor, snuiten geroerd hun
neus, de vrouwen kussen haar en schreien
overvloedig; Hafia houdt krampachtig Gelnaj's dikke vinger vast en is op het punt
zelf te gaan schreien; maar Gelnaj zegt, niet
huilen, ik ga wat lekkers voor je koopen, en
het kind begint van vreugde te springen.
Het onderzoek sleept zich voort, dikwijls
schijnt het alsof er een knoop ontstaat en er
zijn eenige handen noodig om hem te ontwarren. Alsnog worden gehoord: Pjosa, bijgenaamd de huzaar, Alexa Vorobec Metru
en zijn vrouw Anna; alsook de vrouw van
Herpak. Zij allen leggen getuigenis af over
dit schepsel hier, Polana Hordubal. Ach,
lieve God, het is vreeselijk, wat de menschen
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allemaal van elkaar te zeggen hebben; dan
hoeft God niet meer te oordeelen, dat doen
de menschen zelf wel. Er meldt zich nog een
getuige: de herder Mischa. Kom dichterbij,
getuige. Hoe oud bent u ?
Wat ?
Hoe oud je bent, Mischa ?
Ach, dat weet ik niet. Wat komt het er op
aan ? In den naam des Vaders, des Zoons en
des Heiligen geestes. Hordubal laat u berichten, dat zijn vrouw flink en trouw geweest is.
Halt, Mischa, hoe laat hij dat berichten ?
Wanneer heeft hij dat gezegd ?
Wat ?
Wanneer hij dat gezegd heeft, Mischa ?
0, wanneer ? Weet ik niet. Het regende
toen. Hij heeft mij opgedragen het te zeggen. Jou zullen ze gelooven, Mischa.
God zegene je, oude, maar kom je daarvoor heelemaal uit Krivá ?
Wat ?
Je kunt gaan, Mischa, je hoeft geen eed
af te leggen. Wij hebben je niet meer noodig.
0, dank u wel. Geloofd zij Jezus Christus.
De glazenmaker Farkasch legt getuigenis
af. De glasdiamant is door Manya Stefan bij
mij gekocht. Herkent u hem ? Hoe zou ik
hem niet herkennen, hier, deze is het, die
gele. Manya, sta op : bekent u, dat u den
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glasdiamant bij Farkasch gekocht hebt ? Ik
beken niets. U kunt gaan zitten, Manya,
maar zoo bewijst u uzelf geen dienst.
Getuigenverklaringen worden afgelegd
door: de vrouw van Baran, de vrouw van
Hryc, de vrouw van Fedor Bobal. Och, Polana, wat een schande; met den vinger wijzen ze je na, je ontucht klagen ze aan, vrouwen steengen de echtbreekster. Niemand
kijkt meer naar Stefan Manya, tevergeefs
poog je met gevouwen armen je zwangerschap te verbergen, je zonde kun je niet verbergen; Stefan heeft gedood, maar jij hebt
gezondigd. Kijk, de onbeschaamde, zij buigt
niet eens haar hoofd, zij schreit niet, zij
kruipt niet in het stof, zij ziet eruit, alsof zij
zeggen wil, praat maar raak, wat kan het mij
schelen.
Beklaagde, hebt u tegen de getuigenverklaring van Marta Bobal iets in te brengen ?
Neen. En zij buigt haar hoofd niet, wordt
niet rood, zinkt niet in den grond van
schaamte, als een zuil.
Geen getuigen meer ? Goed, het onderzoek
wordt tot morgen verdaagd. Maar dat kleine
meisje heeft goed gesproken, niet ? Zoo'n
kind, collega, en wat heeft het allemaal al
meegemaakt !
Vreeselijk, vreeselijk ! En niettegenstaande dat was haar verklaring als het geklater
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van een beekje. Zoo'n vanzelfsprekendheid
bij alles alsof datgene wat zij vertelt, niets
ergs is. Maar daarom is het geheele dorp ook
tegen Polana. Het staat er slecht voor met
Polana; met Stefan natuurlijk ook, maar wat
beteekent Stefan ? Een bijfiguur. Ja, ja, het
dorp heeft begrepen dat het hier om een
kwestie van moraal gaat, collega: je zou
kunnen zeggen, de gemeenschap wreekt zich
voor de verstoorde orde. Wonderlijk, het
volk neemt toch gewoonlijk het een en
ander wat er zoo in een familie gebeurt niet
zoo zwaar op. Het schijnt dat Polana niet
alleen echtbreuk, maar iets veel zwaarders
misdreven heeft. Wat, denkt u dat ? Nou ja,
algemeene ergernis ; daarmee heeft zij zich
den haat van het geheele dorp op den hals
gehaald.
Vervloekt wordt Polana. Hebben jullie
gezien, hoe zij haar hals gerekt heeft ? Dat zij
zich niet schaamt! Zij heeft nog gelachen,
toen de vrouw van Fedor Bobal vertelde,
dat de vrouwen haar ramen in wilden gooien, voor haar ontucht. Ja, hoor, haar hoofd
nog hooger opgericht en gelachen, alsof zij
ergens trotsch op was. Och kom nou, man,
dat wil ik wel eens zien: is zij knap ? Knap —
God beware me! Die moet Stefan behekst
hebben, zeg ik, en oogen alleen steken
kunnen zij ; dat moet een kwade geweest
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zijn, zeg ik maar. Maar het kind, zie je, een
engeltje, wij hebben allemaal geschreid, —
als je eens denkt, een wees! En niet eens
voor het kind heeft dat mensch zich geschaamd, voor de oogen van haar eigen
dochter heeft ze ontucht gepleegd ! Nu ja,
een duivelin is het. Ik wil haar toch wel eens
zien, man.
Laat ons binnen, laat ons binnen, wij willen de schaamtelooze zien. Ach kom, wij
zullen ons wel klein maken, als in de kerk
zullen wij staan, laat ons binnen. Niet zoo
dringen, jullie zullen met je pelzen de heele
rechtzaal verpesten. Weg van die deur!
Kijk, die magere daar, die zoo rechtop
zit, dat is ze. Werkelijk, dat zou je niet van
haar zeggen. Ze ziet eruit als 't een of ander
oud moedertje. En waar is Stefan ? 0, van
hem zie je alleen zijn schouders, en die daar
opstaat, dien grooten in toga, dat is de
officier van justitie zelf. Stil, stil, nu zul je
eens wat hooren.
Heeren Gezworenen, ik heb de omstandigheden opgesomd zooals zij, dank zij de
voorbeeldigen arbeid der met het onderzoek
belaste gendarmen, Biegl in het auditorium
stoot Gelnaj aan , zijn vastgesteld en zooals
zij uit het getuigenverhoor gebleken zijn. Ik
neem de gelegenheid waar beide partijen
hiervoor dank te zeggen. Mijne Heeren, ge198

durende mijn lange, ambtelijke loopbaan
heb ik nog nooit een proces meegemaakt,
waarbij de getuigenverklaringen blijk gaven
van een zoo hevig en hartstochtelijk meeleven met het werk der gerechtigheid, als in
dit geval. Een geheel dorp, de geheele bevolking van Krivá, mannen, vrouwen en
kinderen zijn hier geweest, niet alleen om
voor u te getuigen, maar om voor God en de
menschen een ontuchtige vrouw aan te klagen. Niet ik in naam der wet, maar het volk
zelf is hier de aanklager. Volgens de letter
der wet zult u een misdaad veroordeelen.
Naar het geweten van dit volk zult u een
zondares aanklagen.
De advocaat-generaal is zeker van zijn
zaak, maar nu aarzelt hij even. (Wat praat ik
over zonde ? Veroordeelen wij de ziel van
een mensch, of alleen zijn daden ? Het is
waar alleen de daden maar vinden de
daden hun oorsprong niet in de ziel ? Halt,
voorzichtig, geen zijwegen inslaan! Het geval
is toch zoo klaar —).
Hoog Gerechtshof, het geval, waarover u
oordeelen zult, is helder genoeg, bijna beangstigend helder in zijn eenvoud. Het gaat
hier om niet meer dan drie menschen. De
eerste daarvan is de boer Juraj Hordubal,
een simpel mensch, goedhartig, misschien
een beetje onnoozel. Hij beult zich in Ame199

rika af, verdient vijf tot zes dollars per dag
en stuurt er daarvan vier naar zijn gezin,
zijn vrouw, opdat zij ruimer leven kan. De
stem van den advocaat-generaal krijgt een
vreemde, scherpe, klank. En van dit bloedgeld neemt deze vrouw een jonge knecht,
die er niet voor terugschrikt de betaalde
minnaar van een ouder wordende vrouw te
zijn. Wat doet Stefan Manya al niet voor
geld ? Hij verwoest het huiselijk geluk van
den emigrant, vervreemdt de moeder van
haar kind, en als zijn minnares hem daartoe
aanzet, vermoordt hij den slapenden boer
om in het bezit van het zakje met dollars te
komen. Welk een misdaad welk een
zonde der hebzucht! (De advocaat-generaal
aarzelt weer. Misdaad, geen zonde. Het is
hier geen Godsgericht.)
En dan is hier deze vrouw. Zooals u
zelf ziet koel, berekend, hard. Tusschen
haar en den jongen knecht kan geen liefde
bestaan, niet eens zondige liefde; alleen ontucht, alleen zonde, alleen zonde. Zij
houdt er een werktuig harer lust op na, zij
vertroetelt hem, bekommert zich niet eens
om haar dochtertje. Gods vinger beroert
haar: in haar zonden wordt zij zwanger. En
dan komt de boer uit Amerika terug, God
zelf stuurt hem, om de echtbreuk in zijn
huis te wreken. Maar Juraj is een zwakke200

ling: niemand onder ons, geen der aanwezige mannen hoop ik, zou datgene verdragen, wat deze geduldige en zwakzinnige man
verdragen heeft, omdat hem, waarschijnlijk,
het meeste eraan gelegen was rust te hebben
in zijn huis. Maar met zijn thuiskomst is den
dollarstroom geëindigd; de boerin bezit
niets meer waarmee zij de gunst van den
jongen deugniet behouden kan. Stefan Manya verlaat den dienst der zonden; en dan
biedt deze onbegrijpelijke zwakkeling Hordubal hem de hand van zijn dochter aan,
biedt hem geld en een boerderij, opdat hij
zal terugkomen —
De advocaat-generaal voelt een benauwende walging in zijn keel.
En dit is nog niet alles. Het schijnt dat
Stefan hem tracht af te persen en bedreigt.
Dan heeft ook deze geduldige zwakkeling er
genoeg van en gooit den brutalen uitvreter
de deur uit. Maar vanaf dit oogenblik is hij
bang voor zijn leven, zoekt ergens in de bergen naar werk, doet 's nachts met de lantaarn de ronde en waakt. Maar het moordplan is al klaar: de oude boer staat deze geile
vrouw en den hebzuchtigen knecht te veel
in den weg; ontucht en begeerte naar geld
hebben tegen hem samengespannen. De
oude is ziek en kan het huis niet bewaken,
kan zich niet verweren; den volgenden mor201

gen vindt men hem met doorboord hart,
vermoord in zijn slaap.
Is hij al klaar ? De officier van justitie verwonderd zich erover ; hij had zich een glanzend en welbespraakt slot voorgesteld, maar
dat schijnt hem in de keel te zijn blijven
steken, en nu plotseling, rits, afgeloopen:
hij zit weer en weet niet precies hoe dat gegaan is. Hij kijkt vragend naar den president,
het schijnt dat die hem instemmend toegeknikt heeft; de gezworenen slikken iets weg,
snuiten hun neus, twee schreien klaarblijkelijk. De officier van justitie zucht verlicht.
Manya's advocaat staat op. Een groote
man en een beroemd jurist. De officier van
justitie heeft aan het slot van zijn rede gesproken over het hart van Juraj Hordubal.
Heeren Gezworenen, sta mij toe, met dit
hart de verdediging van mijn client te openen. En dan spreekt hij al, als zweepslagen
zijn zijn woorden: in de aanklacht zelf wordt
al gewezen op de tegenstrijdigheid in het
oordeel van de deskundigen. Is Hordubal's
hart doorschoten of doorboord ? Was die
kleine naald van de Manya's daar het moordwapen, of het vuurwapen van een onbekenden dader ? Ik voor mij zou me bij het oordeel van de vooraanstaande autoriteit op
dit gebied willen aansluiten, die met absolute zekerheid over een vuurwapen van zeer
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klein kaliber spreekt. Mijne Heeren, wanneer Juraj Hordubal doodgeschoten is, is
Stefan Manya niet de dader En zoo voort:
stap voor stap rafelt de beroemde advocaat
de aanklacht uiteen en slaat met zijn dikke
hand de maat erbij. Er is geen enkel wettig
bewijs tegen mijn client, alleen aanwijzingen.
Ik doe geen beroep op het gevoel der heeren
gezworenen: ik ben ervan overtuigd dat op
grond van deze aanklacht en van het proces
materiaal de rechtbank Stefan Manya niet
veroordeelen kan. En de beroemde advocaat gaat zitten, overtuigd van zijn triomf en
geweldig.
Alsof men op een knop gedrukt had, zoo
springt meteen een nieuwe, zwarte figuur
op, de advocaat van Polana Hordubal, een
jonge, knappe man. Er is geen enkel direct
bewijs tegen mijn cliente waaruit afgeleid
kan worden dat zij schuldig is aan den
moord op Juraj Hordubal: het zijn niets
dan bewijzen, opgebouwd uit aanwijzingen,
die uit het hypothetische verband van het
proces samengesteld zijn. Heeren gezworenen, dit verband is ontstaan uit de vooropgezette meening dat Polana Hordubal eenig
belang zou hebben bij dep dood van haar
echtgenoot. Blijft dus alleen de mogelijkheid dat zij hem ontrouw was. Mijne Heeren, ik zou kunnen aanvoeren: als ontrouw
203

voldoende aanleiding was voor een moord,
hoeveel mannen, hoeveel vrouwen hier
in de stad, in de dorpen, in Krivá zelf, zouden dan nog in leven zijn ? Laten wij hierover dus liever zwijgen; maar ik vraag u, zijn
wij er zeker van dat Polana Hordubal echtbreuk pleegde ? Het is waar, het geheele dorp
is hier geweest en heeft tegen de beklaagde
getuigd. Mijne Heeren, denk eens even na,
wie onzer is zeker van buren en naasten?
Weet u of u soms wat er in uw naaste omgeving van u verteld wordt ? Misschien nog
erger dingen dan over deze ongelukkige
vrouw; geen onbesproken gedrag beschermt
haar voor onware en eerroovende praatjes.
De rechtbank heeft zich geen enkele getuige
ontzegd, die lust en moed toonde, om een
weerlooze vrouw te benadeelen.
Ik protesteer ertegen, dat de getuigen beleedigd worden, roept de officier van
justitie.
Dat is niet toelaatbaar, zegt de president.
Ik verzoek u, er voor te zorgen, dat dit niet
weer gebeurt.
De knappe jongeman buigt correct en
hoffelijk. Zeker. Alle getuigen die iets tegen
Polana Hordubal te zeggen hadden, zijn hier
gehoord. Maar de rechtbank heeft nagelaten,
een getuige over deze vrouw, ik zou willen
zeggen de hoofdgetuige, op te roepen. Deze
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getuige is de vermoorde Juraj Hordubal.
Het keurige mannetje zwaait met een stuk
papier. Heeren gezworenen, tien dagen voor
zijn dood heeft Juraj Hordubal, boer in
Krivá, zijn testament laten maken. En daarin, alsof hij vermoedde dat men zijn stem
noodig kon hebben, heeft hij (de jonge advocaat leest met hooge en opgewonden
stem) het volgende laten opschrijven: Al
mijn roerende en onroerende goederen vermaak ik aan mijn vrouw Polana, geboren
Durkota, voor haar trouw en echtelijke
liefde. Alstublieft, mijne Heeren. Voor
haar trouw en echtelijke liefde. Dat is de nalatenschap van Juraj Hordubal, dat is geen
getuigenverklaring. Wij hebben hier de getuigenis van den herder Mischa gehoord :
Hordubal laat u berichten, dat Polana een
flinke en trouwe vrouw geweest is. Ik geef
toe dat Mischa's woorden mij verrasten; het
klonk mij toe als een stem uit het hiernamaals. Maar hier hebt u een geschreven getuigenis, de getuigenis van den eenigen man,
die Polana inderdaad gekend heeft. De
knecht Manya heeft er zich tegenover zijn
zuster op beroemd, een verhouding te hebben met zijn meesteres. Dat is de houding
van een knecht, en dit (met een slag op het
papier) is het woord van een echtgenoot
voor God. Het is aan u, mijne Heeren,
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om uit te maken wie gij gelooven zult.
De jonge advocaat buigt nadenkend het
hoofd. Vervalt hierdoor de aanklacht betreffende echtbreuk gepleegd door mijn
cliente, dan vervalt daarmee ook iederen bewijsgrond, dat zij haar man uit den weg wilde
ruimen. U zult mij voorhouden dat zij in de
achtste maand van haar zwangerschap is ;
maar ik kan u tallooze medische autoriteiten opsommen, mijne heeren, die u vertellen
kunnen, hoe moeilijk de leeftijdsbepaling
van een ongeboren kind is. En het scherpzinnige mannetje ratelt een serie vaststaande, wetenschappelijke inzichten af. De
ervaren advocaat van Manya schudt het
hoofd : daar bederft hij het mee, de gezworenen houden niet van wetenschappelijke
argumenten; maar dat met het testament
was handig. —Denk u eens in, heeren gezworenen, dat u Polana Hordubal zou veroordeelen en dat Juraj Hordubal's kind, levende
nalatenschap der trouw en echtelijke liefde,
in de gevangenis geboren wordt, gebrandmerkt als kind eener echtbreekster. Bij alles,
wat ons heilig is, waarschuw ik u, heeren
gezworenen, bega geen gerechtelijke fout
aan een ongeboren kind.
Het keurige mannetje gaat zitten en veegt
zich, met een geparfumeerden zakdoek, het
zweet af. Ik feliciteer u, collega, dreunt de
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oude tribunevechter in zijn oor, niet slecht
gepleit. Maar dan verheft de officier van
justitie zich voor zijn repliek.
Hij is rood en zijn handen beven. U
spreekt over onrechtvaardigheid tegenover
een kind. Luister, stoot hij heesch uit.
Waarde collega, hier heeft het kind van Juraj Hordubal, Hafia, haar verklaringen afgelegd. Haar getuigenis zult u toch niet bestempelen (vuistslag op de tafel) met kletspraatjes. Dat hoop ik tenminste. (Het keurige mannetje buigt en haalt de schouders
op). Overigens ben ik u dankbaar dat u ons
van het testament van Juraj Hordubal kennis liet nemen, het eenige, wat ons ontbrak
(de officier van justitie richt zich op, alsof
hij groeit) om ons het karakter van deze
bijna demonische vrouw nog beter te leeren
kennen, die die alreeds het plan uitgewerkt had, hoe zij haar domme, goedhartige
zwakkeling van een man uit den weg zal
ruimen en bovendien nog dit laatste, geraffineerde slot voor haar plan uitdenkt:
den armen kerel te dwingen, dat hij haar
alleen en niemand anders, alles nalaat en
haar nog een soort moreel alibi verstrekt
bovendien voor haar trouw en echtelijke
liefde! En de sukkel doet gehoorzaam wat
zij zegt opdat de kleine Hafia geen stuiver
krijgt, maar alles haar toebedeeld wordt,
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opdat zij zich een minnaar veroorloven, opdat zij zich in haar zonden wentelen kan —
De officier van justitie stikt bijna van hartstochtelijke ergernis: Dit is geen proces
meer, dit is inderdaad een Godsgericht over
de zonden dezer wereld! Het geloovige volk
ademt hoorbaar. Er is nu een scherp licht
gevallen op het proces over Juraj Hordubal.
Dezelfde cynische, berekenende gevoellooze
wil, die Juraj Hordubal er toe bracht drie
kruisjes onder dit vreeselijke en bezwarende
testament te zetten, mijne heeren, heeft de
hand van Stefan Manya den moordenaar
geleidt. Deze kleine dorpsgigolo is niet alleen een werktuig der ontucht geweest hij
is ook het werktuig voor den moord geworden. Deze vrouw is schuldig, schreeuwt
de officier en wijst met driftig gebaar naar
haar. Het testament is haar werk, slechts
een duivelin kan een dergelijken hoon uitdenken voor haar trouw en echtelijke
liefde. Jesabel Hordubal, bekent gij eindelijk Juraj Hordubal vermoord te hebben ?
Polana gaat staan, bleek, vormeloos door
haar zwangerschap, en beweegt geluidloos
haar lippen.
Niets zult u hen zeggen, boerin, klinkt
plotseling ruw en gejaagd. Ik zal het zelf
zeggen.
Stefan Manya staat daar, zijn gezicht ver208

trokken van geestelijke inspanning. Hohoog gerecht, stottert hij, en begint plotseling hevig te snikken. De officier buigt zich
eenigszins verrast naar hem toe. Wees kalm
Stefan, kom, de rechtbank zal graag naar u
luisteren.
Ik ik, snikt Stefan, ik wilde wraak nemen op hem omdat omdat hij me
over de heg gegooid had en omdat de
menschen me uitgelachen hebben ik heb
er niet van kunnen slapen ik moest hem
iets doen ik moest mij wreken Daarom ben ik heengegaan —
Heeft de boerin de deur voor u open gemaakt ? vraagt de president.
Neen de boerin heeft niets niets
heeft zij ervan geweten. Ik ben 's avonds —
er was niemand te zien de boer lag in de
kamer en ik op zolder en daar heb ik
me verborgen
In het auditorium stoot Biegl opgewonden Gelnaj aan. Dat is niet waar, sist hij,
buiten zichzelf, hij kon niet op den zolder
komen, de deur was versperd door maïs. Ik
ben daar 's morgens direct gaan kijken, Gelnaj. Ik ga het hen zeggen —
Blijf zitten, sist Gelnaj en trekt Biegl op
zijn plaats. Waag het niet, ezel.
En 's nachts, stottert Stefan, zich neus en
oogen afvegend, 's nachts ben ik naar be—

209
Hordubal 14

neden gegaan naar de kamer de boer
sliep en ik heb hem met die naald ik
ko-kon haar er niet in krijgen en hij heeft
zich niet bewogen niet bewogen Stefan
wankelt, een gevangenbewaarder geeft hem
een glas water van de tafel van den president.
Stefan drinkt dankbaar en klokkend, veegt
het zweet van zijn voorhoofd. En toen
heb ik het raam eruit gesneden en het
geld weggenomen zoodat het lijken zou,
alsof er dieven en terug naar den zolder
en door het luik naar beneden. Stefan
snuift. En toen heb ik op het raam geklopt —
bij de boerin dat ik mijn jas kwam halen.
Polana Hordubal, is dat waar ? Polana
gaat staan, haar lippen op elkaar. Neen. Hij
heeft niet geklopt.
De boerin wist nergens van, stottert Stefan. En het is niet waar, dat zij met mij iets
gehad heeft, eens ja, eens wilde ik haar in
het stroo gooien, maar zij heeft zich verzet
en toen kwam Hafia er aan. En daarna
niets meer, niets —
Dat is mooi van je, Stefan, zegt de officier
en buigt zich naar voren. Maar een vraag heb
ik tot nog toe voor mij gehouden. Het was
niet noodig haar te stellen. Polana Hordubal, is het waar, dat u voor hem, Stefan, nog
een anderen minnaar gehad hebt, den knecht
Pavel Drevota ?
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Polana ademt stootend, brengt de hand
naar het voorhoofd en wordt door den gevangenbewaarder half weggeleid en half gedragen.
Ik schort het onderzoek op, verkondigt
de president; met het oog op de, door de
bekentenis van Stefan Manya ontstane,
nieuwe gezichtspunten zal de rechtbank zich
morgen naar de plaats van het misdrijf begeven.
Biegl wacht op het erf van Hordubal op
de aankomst van de rechtbank. En daar
komen de geleerde heeren al: Biegl springt
in de houding en salueert, de menschen
staan achter de heg op den landweg en staren naar Hordubal's erf, alsof er God weet
wat gebeuren gaat; een grooten dag voor
zoo'n gendarm. Biegl brengt het hoog gerecht naar den zolder. De zolder is precies
zoo gebleven als hij was. Niemand heeft
hem, sinds den morgen van den moord betreden. Toen reeds was de deur door maïs
versperd; als iemand getracht had haar te
openen, zou de maïs de trap afgestroomd
zijn. En Biegl duwt zwaar tegen de deur, de
hoop laat zich opzij dringen en de maïskorrels regenen naar beneden. Als de heeren
even kijken willen, zegt Biegl hoffelijk. Op
den zolder ligt Gods zegen van den geheelen
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omtrek, bergen roode mais men zou er in
willen springen en duiken en hier is het
eenige raampje: hierdoor zou Manya dus
gevlucht zijn.
Maar het raampje is toch van binnen gegrendeld, stelt een der gezworenen vast en
kijkt gewichtig om zich heen. Als er sinds
den moord niemand hier geweest is, kan
Manya hier niet uitgesprongen zijn.
Dat kon hij ook niet; in de vensterbank
staan sinds jaren stoffige flesschen en blikken kommen, wat die boeren niet allemaal
bewaren! Als Manya hieruit geklommen
was, dan had hij die rommel toch eerst moeten weg zetten, nietwaar ? Ja, dat is zoo. En
wat is er onder dit raampje ? Onder ons is
de kamer, waar Hordubal vermoord werd
en het tuintje voor het huis. Ik verzoek de
heeren beleefd even mee te gaan daarheen.
Het hoog gerecht begeeft zich ernstig naar
den tuin. Een der ramen is uit de post genomen; hier, ziet u wel, is de opening in het
glas gesneden. Recht boven ons is het zolderraam waar Manya zegt uitgesprongen te
zijn. Ik heb hier onmiddellijk na den moord
een onderzoek ingesteld, vertelt Biegl bescheiden, en heb hier onder het raam geen
enkele voetafdruk gevonden; hier, heeren,
was een omgespit bed, en het had dien nacht
geregend —
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De president knikt waardeerend. Het is
duidelijk, dat Stefan liegt. Maar u hadt misschien toch direct na den moord den zolder
kunnen inspecteeren.
Biegl slaat zijn handen in elkaar. Mijnheer
de president, ik wilde de uitgestorte mais
niet wegduwen. Maar zekerheidshalve heb
ik de zolderdeur direct dichtgespijkerd, zoodat niemand er in kon. Pas hedenmorgen
heb ik de spijkers er uit gehaald. Aan de deur
heb ik een stuk linnen bevestigd —
Mooi zoo, bromt de president tevreden.
U heeft overal aan gedacht, mijnheer —
mijnheer —
Biegl richt zich op. Adspirant-gendarm
Biegl ....
Nog een genadig knikje. Onder ons gezegd, mijne heeren, is er geen twijfel aan, of
Stefan Manya gelogen heeft. Maar nu wij
toch hier zijn, is het misschien wel interessant, even binnen rond te kijken.
Van tafel staat een groote, breed geschouderde, langzame boer op. Zij zijn juist aan
het eten. Dat is Michajl Hordubal, een broeder van den gestorvene: hij zorgt voor de
boerderij.
Michajl Hordubal buigt diep voor de heeren. Oxena, Hafia, vlug, stoelen voor de
heeren.
Niet noodig, baas, niet noodig. En hoe
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komt het, dat je hier nog geen nieuw raampje hebt laten inzetten ?
Waarom een nieuw raam ? Het venster is
bij het gerecht, zonde om een nieuw te
koopen.
Zoo, hm. En ik zie, dat u voor Hafia zorgt.
Een verstandig kind is Hafia, zorg maar goed
voor de wees. En dat is zeker uw vrouw,
niet ?
Ja, mijnheer. De dochter van Demeter
Varivodjuk Ivan, uit Magurica.
En u verwacht familiebezoek, zooals ik
hoor ?
Ja, als God belieft, geprezen zij Zijn naam.
En bevalt het u in Krivá ?
Jawel, zegt Michajl en wenkt met de hand.
Maar ik zou toch liever in Amerika gaan
werken, edele heeren.
Zooals Juraj ?
Ja, zooals Juraj. God schenke hem de
eeuwige rust. En boer Michajl begeleidt de
vertrekkende heeren tot aan de poort.
Het gerecht gaat naar de stad terug. Vlug,
paardje, vlug, een groote gebeurtenis staat
ons te wachten. Het dorp ziet er uit als
Bethlehem. Werkelijk als Bethlehem.
De president buigt zich naar den voorzitter toe. Het is nog niet te laat, collega, wij
zouden het voor vanavond kunnen afhan214

delen, vandaag zal er wel niet zooveel gesproken worden, als gisteren
De officier wordt even rood. Ik weet zelf
niet, wat mij gisteren bezielde. Ik heb als in
—

trance gesproken, alsof ik geen beambte,
maar een wreker was —ik had werkelijk het
verlangen om te prediken en te donderen.
Het was als in de kerk, zegt de president
nadenkend. De menschen in het auditorium
hebben nauwelijks adem gehaald. Een wonderlijk volk. Ook ik heb het gevoeld: dat
wij iets zwaarders veroordeelen als een misdaad, dat wij een zonde straffen Goddank, vandaag zal het wel leeg zijn; geen sensatie, het zal vlug gaan.
Het ging vlug. De gezworenen beantwoordden de vraag, of Stefan Manya schuldig was aan den sluipmoord op Juraj Hordubal, met acht stemmen: ja, met vier stemmen: neen;
en de vraag, of Polana Hordubal medeplichtig was aan denzelfden moord, beantwoordden zij ja, met alle twaalf
stemmen.
Op grond van deze misdaad veroordeelt
de rechtbank Stefan Manya tot levenslange
gevangenisstraf,
en Polana Hordubal geboren Durkota tot
twaalf jaar gevangenisstraf.
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Polana staat met opgeheven hoofd, als
zielloos; Stefan snikt luid.
Voer hen weg!
Het hart van Juraj Hordubal is ergens verloren gegaan en nooit begraven geworden.
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