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IN HET DORP.
Ik ben een vondeling. Maar tot m'n achtste jaar wist ik
niet anders, of ik had een moeder, net als andere kinderen. Want als ik verdriet had, was er een vrouw, die me
zacht in haar armen suste om me te troosten. Nooit ging
ik zonder een nachtzoen van haar naar bed. En als de
Deoember-wind de sneeuwvlokken tegen de wit-bevroren
ruiten joeg, nam ze mijn koude voeten in haar handen en
bleef zoo by mijn bed zitten tot ze lekker warm waren. En
dan zong ze me in slaap met een liedje, waarvan ik me nu
nog de melodie en een enkele regel herinner... Als ik langs
de bermen of op de heide op onze koe paste en daar door
een onweersbui overvallen werd, kwam ze me altijd tegemoet, zoo hard ze loopen kon. En of ik wilde of niet, ik
moest me beschutten onder haar wollen rok, die ze me om
hoofd en schouders sloeg. Door al die moederlyke zorgen,
door den warmen klank van haar stem, haar liefdevollen
blik en de zachtheid, waarmee ze mij beknorde, kon ik
immers niet anders denken, of zy was m'n moeder, m'n
eigen moeder?
Maar nu zal ik u vertellen, hoe ik te weten kwam, dat
zij dat eigenlijk niet was.
Tot myn achtste jaar heb ik nooit een vader gekend;
moeder en ik waren altijd alleen. Wel had moeder me
verteld, dat vader steenhouwer was en in Parys werkte.
Daar verdienden veel werklieden uit onze onvruchtbare
armelyke streek, hun brood. Van tijd tot tijd, als een van
z'n kameraden op weg naar huis door ons dorp kwam,
liet hij iets van zich hooren.
„Moeder Barberin, je man maakt het best. Hij heeft me
gevraagd, of ik even zeggen wou, dat hij nog altijd werk
heeft. En of ik je dit geld wou geven. Wil je 't even natellen?"
Dat was alles, wat we van vader hoorden. Maar moeder
was er tevreden mee. Haar man was gezond en hy verdiende z'n brood. Later, als hij genoeg overgespaard had
en te oud werd om te werken, zou hij immers voor goed
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thuis komen? En dan kregen ze nog een gelukkigen en
onhezorgden ouden dag!
Eens, in den schemer van een Novemberavond, naderde
een man ons huisje. Ik zat op den drempel brandhoutjes
te breken. De man riep me over het hek toe, of moeder
Barberin hier woonde. Ik knikte en vroeg hem, maar bin-

nen te komen. Toen stootte hy het hek open en sjokte
moe over het tuinpad naar ons huisje. Nu zag ik pas, hoe
bemodderd de man er uitzag. Tot aan z'n hals zat hg vol
siykspatten. Aan alles kon je zien, dat hij een verre voetreis achter den rug had.
Moeder Barberin was op 't hooren van onze stemmen
naar voor gekomen, en juist toen de man naar binnen
stapte, stond zy tegenover hem.
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„Ik breng bericht uit Parys," zei de man.
Die eenvoudige woorden hadden we meer gehoord.
Maar de toon, waarop ze gezegd werden, was zoo heel anders dan vroeger. En in plaats van het „Je man maakt 't
goed, hy heeft volop werk," volgde er nu een onheilspellende stilte.
„O, God!" riep moeder Barberin dadelyk uit en ze
vouwde de handen van schrik en angst. „Hy heeft zeker
een ongeluk gekregen!"
„Ja, wat zal 'k je zeggen. Maar je hoeft je geen doodschrik op den hals te halen, 't Is zoo, je man is gewond.
Hij zal misschien verminkt blyven. Maar hij heeft er gelukkig 't leven afgebracht. Hij ligt nog in 't ziekenhuis,
't Heb er ook in gelegen, vlak naast hem. En toen hy
hoorde, dat ik naar m'n dorp terugging, vroeg hij me, je
in 't voorbijgaan even te gaan vertellen, wat er gebeurd
is. 'k Ga nu maar weer direct verder, 't is nog drie mijlen
eer 'k thuis ben en 't is al haast nacht."
Maar moeder Barberin had natuurlijk nog heel wat te
vragen. Ze wist den man te bewegen, tot den volgenden
morgen te blyven. De wegen waren slecht en er liepen
geruchten, dat er wolven in de bosschen gezien waren.
Onder het avondeten vertelde de man, boe het ongeluk
gebeurd was. Er was een steiger ingestort en Barberin was
er onder bedolven. En de aannemer wilde Barberin geen
enkele schadeloosstelling uitkeeren, omdat hij niets te
maken had gehad op de plaats, waar het ongeluk gebeurd was.
„Hij treft 't niet," zei de man, „hy treft 't niet. Er zyn
van die slimmerds, die er een aardig jaargeldje uit hadden
geslagen, maar Barberin krijgt niets."
En terwijl hij de pypen van zijn broek voor het vuur
droogde, herhaalde hij nog eens weer: „Hy treft 't niet."
En 't was duidelijk aan den spytigen toon te hooren, dat
hy het een lot uit de loterij zou vinden, verminkt te worden en een jaargeld te krijgen.
„Maar 'k heb hem nog aangeraden, een proces tegen
den aannemer te beginnen. Je kan soms niet weten."
„Een proces," antwoordde moeder Barberin, „dat kost
veel geld."
„Das waar. Maar dan heb je tenminste nog een kans!"
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Moeder Barberin dacht er dadelijk over, naar Parys te
gaan. Maar wat een reis was dat! En wat zou 't wel niet
kosten?
We gingen den volgenden morgen eerst den pastoor
eens om raad vragen. Deze beloofde, dat hy aan den aalmoezenier van het ziekenhuis zou schryven, om te weten
te komen, of moeder Barberin in Parys iets voor haar
man zou kunnen doen.
Een paar dagen later kwam er antwoord. Moeder Barberin moest maar kalm thuis blijven. Haar m a n had alleen
gezegd, hoeveel geld ze hem moest zenden, want hg zou
een proces beginnen.
Dagen en weken gingen voorby en telkens moest moeder Barberin weer geld sturen. En in den laatsten brief
stond, dat moeder Barberin de koe maar verkoopen moest,
als er geen geld meer was.
De koe verkoopen!
O, alleen als je uit eigen ervaring het leven kent van
arme boerenmenschen op 't platte land, kan je pas goed
begrypen, wat een ellende er schuilt in die eenvoudige
woordjes: „De koe verkoopen."
Zoolang ze hun koetje nog op stal hebben, kennen ze
geen gebrek. Dan is er nog altijd boter en kaas in de kast,
en eiken dag heerlijke voedzame melk. En je begrypt wel,
dat het gezin gehecht raakt aan de koe, die h u n van alles
voorziet en dag aan dag in hun omgeving is.
Moeder Barberin en ik, we hielden van Roussette. We
voelden ons altijd met z'n drietjes in het kleine huisje. Je
moest moeder Barberin tegen het dier hooren praten; of
' t e e n mensch was! Iemand uit de stad zou 't niet willen
gelooven, maar heusch, ze begreep ons.
En nu moest de trouwe Roussette worden verkocht. Anders kon moeder toch geen geld meer zenden voor het
proces.
Er kwam een koopman bij ons thuis. Hij bekeek en .
onderzocht Roussette aan alle kanten, en telkens schudde
hy met een ontevreden gezicht het hoofd. Er scheen geen
goed aan het dier te zijn: 't was een mager beestje van
arme menschen — 't gaf byna geen melk meer — de boter
zou wel niet veel meer zijn — er was niets aan te verdienen! Ten slotte kocht hij Roussette toch, naar z'n
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zeggen om moeder Barberin een plezier te doen in haar
treurige omstandigheden, 't Was of 't arme dier begreep,
wat er zou gebeuren. Zij loeide en werd onwilHg. Ze wou
niet mee den stal uit.
„Hier," zei de koopman tegen mij, „jaag 'r eens op met
den stok."
„Neen, dat mag niet," antwoordde moeder Barberin.
Ze nam Roussette bij haar halster en met zachte woordjes bracht zij haar naar buiten. De koopman bond haar
achter zijn karretje en toen moest Roussette wel volgen.
Zwijgend gingen wy in huis.
Ein nog lang luisterden wy naar het onrustig, verlangend geloei van het arme dier.
Van nu aan kregen we geen melk en geen boter meer:
's morgens droog brood; 's avonds aten we onze aardappelen met wat zout.
Korten tijd, nadat we Roussette verkocht hadden, was
het vastenavond. Het vorige jaar had moeder Barberin
nog flensjes en appelbollen gebakken. Wat een gezellige
avond was dat geweest en wat hadden moeder en ik er
lekker van zitten smullen!
Maar toen hadden we onze koe nog, die melk gaf voor
't beslag en boter voor in de pan; Daar had ik al dagen van
te voren over loopen denken en ik verwachtte dus geen
feestelijken vastenavond.
Maar moeder Barberin had een heerlijke verrassing bedacht. Van de eene buurvrouw had ze een kopje melk en
van dë andere een stukje boter gevraagd. En toen ik 's middags thuis kwam, strooide ze juist wat meel in den grooten
aarden beslagpot.
Zouden we toch...? dacht ik. Maar ik durfde niets te
vragen, 't Kon immers niet. 't Zou moeder maar verdriet
doen, als ze bemerkte, dat ik nou toch nog wat lekkers
verwachtte.
„Wat kan je van meel maken. Remi?" vroeg moeder met
een ondeugend lachje.
„Brood."
„En wat nog meer?"
„Pap."
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„En wat nog meer?"
„Uh, uh... heusch, meer weet ik niet."
„Och, m'n lieve jongen! Omdat je zoo'n goed kereltje
ben, durf je 't niet te zeggen, hè? Omdat 't vastenavond is,
't feest van flensjes en appelbollen, en omdat we geen melk
en geen boter hebben! Daarom weet jij niet, wat je nog
meer van meel maken kan. Is 't niet zoo, m'n jongen?"
„O moeder!"
„Nou, kijk dan eens in de broodtrommel, Remi." En zij
lichtte het deksel o p : melk, boter, eieren en drie appels!
Wat lachte zij gelukkig,
toen ik haar met groote
oogen van verrassing aankeek. Ze ging dadelijk aan
't werk. Ik mocht helpen en
de appels schillen.
Toen het beslag klaar
was, zette moeder den pot
in de warme asch om het
goed te laten rijzen. Hè,
wat duurde 't nu nog lang.
Telkens lichtte ik stilletjes
den doek van den pot op.
„Je maakt 't beslag nog koud, jongen," zei moeder met
een ondeugend lachje.
Maar er kwam dan ook zoo'n heeriijke geur van eieren
en melk uit het roomkleurige beslag.
Eindelijk was 't avond, 'k Had wat rijshoutjes gehaald
om een flink vuur te maken zonder rook.
Nog een oogenblik, en toen siste de boter in de pan.
Wat klonk me dat vroolijk in de ooren! De zuivere, prikkelende geur deed me 't water in den mond komen.
Toen klonken er plotseling voetstappen op 't erf. Zeker
een buurtje om een beetje vuur...
Daar dompelde moeder den houten lepel in den pot, het
eerste beslag vloeide in de pan.
Op dat oogenblik hoorden we een bons op de deur en
onmiddellijk daarop werd die driftig opengeworpen.
„Ja, wat is ' t ? " vroeg moeder Barberin, zonder zich om
te draaien.
Bij de hooge vlam van 't luchtige vuur zag ik een man
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staan in een witten kiel en met een dikken stok in de hand.
„Zoo, gaan ze hier feest vieren," zei hij op ruwen
toon, „nou geneer je maar niks hoor."
„O, God!" riep moeder Barberin, „ben jij 't, J é r ó m e ? "
En toen nam moeder mij zacht bij den arm en bracht
me by den man, die op den drempel was blyven staan. Ik
voelde, dat haar vingers beefden.
Zacht zei ze: „Dat is je vader, m'n jongen."

M'N PLEEGVADER.
Toen ik dichterbij kwam, om hem gedag te zeggen,
hield hy me met de punt van z'n stok tegen.
„Wie is dat, die jongen?" vroeg hij.
„Dat is Remi," antwoordde moeder zacht.
„ W a t ! " riep hij uit. „En je had me gezegd..."
„Ja, dat weet ik wel. Maar 't was niet waar, omdat..."
„O, niet waar... niet waar..."
En de man keek me zoo dreigend aan, dat ik onwillekeurig een paar stappen achteruit ging. Wat had ik misdaan, dat ik hem niet eens mocht gedagzeggen?
„Ik zie, dat je vastenavond gaat vieren. Dat treft goed,
want 'k heb een honger als een paard. Wat heb je te eten
voor m e ? "
„Ik zou juist een paar flensjes gaan bakken."
„Dat zie ik. Maar flensjes is niks voor een mensch, die
tien mijlen achter den rug heeft."
„Ik heb niets anders voor je. Ik verwachtte je niet."
„Je hebt in ieder geval boter."
Toen keek hij eens naar den zolder, naar den haak,
waar vroeger het spek aan hing. Maar al heel lang was er
geen stukje meer in huis. Er hingen nu slechts een paar
bosjes uien.
„Daar zijn uien," zei hy en meteen sloeg hij met zijn stok
een bosje van een spyker. „Vier of vijf uien, wat boter en
je hebt een lekker soepje. Haal 't beslag maar uit de pan."
Zonder een woord te zeggen, deed moeder Barberin, wat
haar man zei. Hy was in den hoek van den schoorsteen op
de bank gaan zitten. Ik durfde geen stap verzetten. Met
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in'n rug tegen de tafel keek ik toe. Moeder Barberin had
de pan weer op 't vuur gezet.
„Wou je met dät stukje boter soep maken," zei haar
man. En hü nam zelf het bord en liet het heele stuk in de
pan vallen.
Van flensjes en appelbollen kon nu natuurlijk niets meer
komen. Maar daar dacht ik op dat oogenblik niet meer
aan. Ik kon me maar niet begrijpen, dat die man, zoo ruw
en hard, mijn vader was.
Ik had er eigenlijk nooit over gedacht, hoe een vader
wel zyn zou. Ik meende zooiets van een moeder, maar met
een zware stem. Maar als ik dezen m a n zoo tersluiks bekeek, kreeg ik een gevoel van smartelijke teleurstelling
en angst.
Moeder Barberin stootte me nooit af, als ik haar gedag
wilde kussen. Neen, dan nam ze mij in haar armen en
vlyde me tegen zich aan.
„Inplaats van daar stokstijf te blijven staan, of je bevroren bent, kon j e d e borden wel eens op tafel zetten," zei
hij opeens tegen me.
Zoo vlug als ik kon, gehoorzaamde ik. Moeder Barberin
deed de soep in de borden. De man at het zwijgend leeg.
Alleen nu en dan hield hij even op om mij eens aan te
kijken. Dat maakte me zoo onrustig en in de war, dat ik
niet kon eten. Een enkelen keer waagde ik het, heel stilletjes naar hem op te zien. Maar als we elkaar dan toevallig in de oogen keken, zag ik onmiddellijk schuw
voor me.
„Eet ie altyd zoo weinig?" zei hy opeens, terwijl hij met
z'n lepel naar me wees.
„Hy eet anders goed."
„Zooveel te erger..."
Ik durfde geen woord te zeggen. En moeder Barberin had
evenmin lust tot praten. Zwijgend bediende ze haar man.
„Dus je hebt geen honger?" vroeg hy mij.
„Nee..."
„Ga dan naar bed, en dadelyk gaan slapen, anders..."
Moeder Barberin beduidde me met haar oogen, dadelijk
aan 't bevel te voldoen. Maar dat was niet noodig. Ik
kleedde me vlug uit en na een paar tellen lag ik in de bedstee, in den hoek van het vertrek. Maar slapen kan je
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niet op commando. En vooral niet, als je je zoo onrustig
voelt. Hoe kon die man mijn vader zijn? En waarom was
hy zoo hard tegen me 7 Met m'n gezicht dicht tegen den
muur, probeerde ik te slapen. Maar ik bleef wakker.
Na een poos hoorde ik iemand m'n bed naderen. Aan
den slependen, zwaren stap hoorde ik dadelyk, dat het
moeder Barberin niet was. Een zware adem ging over
myn haar.
„Slaap je7" vroeg een gedempte stem.
Ik durfde geen antwoord geven.
„Hij slaapt," zei moeder Barberin. „Hij slaapt altyd
dadelijk. Je hoeft dus niet bang te zyn, dat hij ons zal
hooren."
Eigenlyk had ik moeten zeggen, dat ik niet sliep. Maar
dan had ik immers niet gedaan, wat hij me bevolen had!...
„Hoe staat 't met 't proces7" vroeg moeder.
„Verloren! De rechters hebben uitgemaakt, dat 't ongeluk m'n eigen schuld was, omdat ik niks op die plaats te
maken had. Ik kryg geen cent!"
Meteen sloeg hij vloekend met z'n vuist op de tafel.
„'t Proces verloren, al ons geld weggesmeten, verminkt
en ongelukkig, ellende en nog eens ellende. En alsof dat
nog niet welletjes is, vind ik hier nog een kind op den
koop toe. Nu moet je me toch eens uitleggen, waarom je
niet gedaan hebt, wat ik je gezegd had."
„Omdat ik dat niet kon..."
„Je zou het toch in 't gesticht brengen!"
„Een kind, dat je zelf gevoed hebt, waar je van ben gaan
houden, als van je eigen kind, sta je zoo gemakkelyk niet
af, Jéróme..."
„Het was jouw kind niet."
„Toen ik ten slotte toch wilde doen, wat jy wou, werd
hij ziek. Toen mocht 'k hem toch niet naar het ziekenhuis
brengen, om hem daar te laten sterven nietwaar?"
„En toen hij beter was 7"
„'t Duurde heel lang. Telkens werd hij weer ziek. 't Arme kind hoestte zoo verschrikkelyk, dat je 't niet aanhooren kon. 't Was net, als waar onze arme kleine Nicolaas
aan gestorven is. Ik had zoo'n gevoel, dat hij ook zou
sterven, als ik hem naar de stad bracht."
„En toen?"
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„Toen was er zoo'n tijd voorbij, toen had ik hem al zoolang bij m e . . . "
„Hoe oud is hij n u ? "
„Acht j a a r . "
„Nou, dan zal hij op z'n achtste jaar nog naar het gesticht moeten. Ein dat zal op dien leeftijd niet prettiger voor
hem zijn, denk ik."
„Ach, Jéróme, dat zal je toch niet doen."
„ k Z o u wel eens willen weten, wie me dat zou beletten.
Dacht je dan, dat wij hem voor goed bij ons konden
houden?"
Een oogenblik was het nu stil in 't vertrek. De spanning
had me onder dit gesprek de keel dicht geknepen. Nu herademde ik even...
Maar daar hoorde ik de stem van moeder Barberin weer.
„Ach, Jéróme, wat heeft dat Parijs je veranderd. Vóór
je daar naar toe ging, zou je zoo niet gepraat hebben."
„'t Kan zijn. Ja, Parijs heeft me wel veranderd, 't Heeft
me invalide gemaakt. En hoe moet ik nu voor ons beiden
den kost verdienen? We hebben geen cent meer. De koe
verkocht. Als we nou zelf niet te eten hebben, moeten we
dan nog een vreemd kind in den kost houden."
„Het kind is van my."
„Kletspraat! 't Is net zoo min van jou als van mij. 't Is
trouwens geen hoerenkind, 'k Zag het onder 't eten. Hy
is fijntjes en mager. Hij heeft geen armen aan z'n lyf."
„'t Is het mooiste kind hier uit den omtrek."
„Daar zeg ik niks van. Maar daar kan hij toch niet van
eten. Zulke tengere stadskinderen kunnen ze hier niet
gebruiken."
„Ik zeg je, dat 't een flinke jongen is. Bydehand en goedhartig. Geloof me, hy zal later voor ons werken."
„Maar voorloopig zullen we 't nog voor hèm moeten
doen. En ik kan nergens meer terecht."
„En als z'n ouders hem nu eens komen opeischen, wat
moet je dan zeggen?"
„Als hy ouders had, zouden die hem in die acht jaar
wel gevonden hebben, 't Is trouwens stom van me geweest,
te denken, dat al onze moeite nog eens beloond zou worden. Een ezel ben ik geweest. Maar omdat hy in zulke
fyne kleertjes zat, dacht ik een slimmen zet te doen. En
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nu z\jn z'n ouders misschien al lang dood en begraven."
„En als ze dat nou eens niet zün7 Als ze op een dag
hier naar hem komen vragen 7 Ik heb zoo'n vast voorgevoel, dat ze nog eens zullen komen."
„Nou, dan sturen we ze naar 't gesticht. Maar 't is nou
welletjes. Dat geredeneer verveelt me. Morgen breng ik
hem bij den burgemeester,
'k Ga nou nog even 't dorp
in. Over een uurtje ben ik
terug."
De deur ging open, sloeg
weer dicht; hy was weg.
In een wip wa« ik overeind: „Moeder!"
Dadelijk was ze by mijn
bed.
„U zult me toch niet naar 't gesticht laten brengen 7"
„Neen, mijn jongen, neen." Ze kuste me en drukte me
vast in haar armen. Toen sprongen me de tranen in de
oogen.
„Heb je alles gehoord7"
„Ja. Ach, u bent m'n moeder niet, hè 7 Maar hij is gelukkig mijn vader niet!"
„Misschien had ik je al eerder de waarheid moeten zeggen, m'n jongen. Maar ach, ik had zóó 't gevoel, dat je
m'n eigen kind was, dat ik je 't niet kón vertellen. Maar
nu je al zooveel gehoord hebt, moet je ook maar alles
weten.
Toen Barberin in Parijs op een morgen naar zijn werk
ging, hoorde hy in de Avenue de Breteuil een kind schreien.
Hij ging op 't geluid af en vond voor een tuinpoort een
kindje liggen. Verbaasd keek hij om zich heen. En toen
zag hy een man van achter een dikken boom hard wegloopen. Die had zich daar natuurlijk verborgen om te
kijken, of men het vinden zou. Daar stond Jéröme besluiteloos met het schreiende kind in zyn armen. Intusschen
waren er andere werklui by gekomen. Ze besloten samen
den kleinen vondeling naar het politiebureau te brengen.
Het schreide maar door. Zeker van de kou, dachten ze.
Maar in de warme kamer van 't bureau bleef het nog uit
alle macht schreeuwen. Toen begrepen ze, dat het honger
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had. Gelukkig vonden ze een vrouw, die het voeden wou
aan haar borst. Die kleedde het bij 't vuur uit. Het was een
lief, roze jongetje van vijf of zes maanden, Aan de kleertjes kon je zien, dat het van ryke ouders was. Maar verder
kon de commissaris er niets bijzonders uit opmaken. Hg
gaf dan ook bevel, 't kindje naar 't vondelingengesticht te
brengen. Maar eerst vroeg hij nog of er niemand van de
aanwezigen de zorg voor den kleine op zich wilde nemen.
Toen bood Jéróme zich aan. 't Was een gezond en mooi
kindje. En zijn ouders zouden hem zeker ryk beloonen, als
die hun kindje terug kregen. De commissaris vertrouwde
het aan Jéróme toe. Myn kleine Nicolaas was juist van
denzelfden leeftijd. Ik kon er best twee voeden. En zoo
werd ik je moeder.... want dat kindje was jij. Remi."
„Ach!" fluisterde ik verbaasd.
„Na drie maanden verloor ik mijn kleinen lieveHng en
toen ging ik me nog meer aan jou hechten. Ik vergat
heelemaal, dat je eigenlyk m'n eigen jongen niet was, dat
ze je eiken dag van me konden weghalen. De rest heb je
zooeven van Barberin gehoord.... Toen je ouders na
eenigen tyd nog niet gevonden werden, wilde Jéróme, dat
ik je in 't vondelingengesticht bracht."
„O, maar dat zal u toch niet doen!" riep ik half schreiend. En ik klampte me angstig aan haar vast. „O, moeder
Barberin, o, laat me toch alsjeblieft niet naar 't gesticht
gaan..."
„Nee, m'n jongen, dat zal niet gebeuren. Ach, Jéróme
heeft in wezen een goed hart. Hy meent 't zoo kwaad niet,
dat zal je zien. Verdriet en zorg hebben hem zoo hard en
onverschillig gemaakt. We zullen alle drie gaan werken, j y
ook, m'n jongen."
„O ja, ik wil alles doen, wat u maar zegt."
„Goed, ga dan nu gauw slapen. Als Jéróme thuis komt,
mag hij je niet wakker vinden."
Moeder kuste me en stopte me vol zorg onder de dekens.
Wat had ik nu graag willen slapen, omdat moeder Barberin het me gezegd had. Maar ik kon n i e t . . . .
Moeder Barberin, die zoo goed en zoo zacht was voor me,
was dus m'n eigen moeder niet. Ik kon het maar niet
begrijpen. Wie zou dan m'n eigen moeder zyn? Was die
dan nog liever, dat kon toch niet? En m'n eigen vader? Ja,
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die zou wel heel anders zyn dan Barberin. Die zou me niet
zoo nijdig aankeken. Die zou met niet met een stok afweren. . . . Die zou me niet in een gesticht d o e n . . . . O, dat
gesticht! Van moeder Barberin weg! Als ik daaraan dacht,
kromp ik huiverend ineen
Ik bleef maar klaar wakker. En Barberin kon elk oogenblik b i n n e n k o m e n . . . . Gelukkig kwam hij niet zoo gauw
terug, als hij gezegd had.
Eindelijk sliep ik toch in, nog vóór hij thuis was.

DE TROEP VAN SIGNOR VIT ALIS.
Toen ik den volgenden morgen uit angstige en benauwde
droomen ontwaakte, keek ik dadelijk verschrikt in 't rond,
of ik nog wel thuis was, of Barberin mij niet in mijn slaap
stilletjes had weggebracht. Den geheelen morgen sprak hij
geen woord tegen me. Mijn angst zakte een beetje, ik begon
te hopen, dat hij me toch maar bij moeder Barberin zou
laten blijven. Zij had zeker nog eens een goed woordje
voor me gedaan en haar zin gekregen.
Maar toen het twaalf uur sloeg, beval Barberin mij, m'n
pet op te zetten en met hem mee te gaan.
Met smeekende,.angstige oogen keek ik moeder Barberin
aan. Ze gaf me stilletjes een teeken te gehoorzamen en met
een beweging van haar hand stelde ze me gerust.
Met bonzend hart volgde ik Barberin toen, den weg naar
het dorp op. Hij sprak geen woord tegen me. Naast hem
loopen durfde ik niet, ik volgde hem op de hielen. Van tijd
tot tijd keek hij even achterdochtig om, of ik er nog wel
was. Al had moeder me gerustgesteld, toch vertrouwde ik
Barberin niet. Ik begon er reeds over te denken ongemerkt
achter te blyven en dan weg te loopen. Hij zou me toch
niet kunnen inhalen, 't Was of hij mijn gedachten raadde.
Want opeens nam hij me by de hand. Zoo kwamen we in 't
dorp. De voorbijgangers bleven staan om ons na te kyken.
Zoo, aan de hand van Barberin en met mijn angstig gezicht,
leek het wel, of ik, 'k weet niet wat voor een groot kwaad
gedaan had.
Alleen op de Wer. 3e dr.

2
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De waard van de dorpsherberg stond op den drempel en
riep Barberin even binnen. Deze trok me aan 't oor mee de
gelagkamer in en sloot de deur zorgvuldig achter me toe.
Dadelijk voelde ik me een beetje gerustgesteld, hier in de
herberg was voorloopig geen gevaar. Barberin ging met den
herbergier aan een tafeltje zitten. Ik zocht een plaatsje
bij de kachel en keek nieuwsgierig rond. Vlak tegenover
me in den hoek zat een forsch gebouwde grijsaard met
een langen, witten baard en heel vreemd gekleed. Van onder
zyn grooten grijs-vilten hoed met groene en roode veeren
versierd, vielen de lange haarlokken tot op zijn schouders
neer. Hij droeg een soort buis van schapenvacht, met de
wol naar binnen gekeerd en zonder mouwen. Zijn armen
waren bedekt met een verschoten blauwachtige stof.
Groote wollen slobkousen met roode banden omwonden,
reikten tot aan z'n knieën. Hij zat voorovergebogen op zyn
stoel met 't hoofd op zijn rechterhand gesteund en den elleboog op zijn knie. Door zijn eerwaardig gelaat, zijn rustige
en peinzende houding deed hy me een oogenblik aan een
der houten heiligenbeelden uit ons kerkje denken. Onder
zijn stoel lagen drie honden, een witte poedel, een zwarte
does en een klein, grijs schoothondje met een slim en zachtaardig snuitje. De poedel droeg een oude soldatenmuts, die
met een riempje onder zijn kin was vastgemaakt. Terwyl
ik den wonderlyken grysaard met nieuwsgierige verwondering zat te bekijken, zaten Barberin en de waard op
gedempten toon te praten en ik hoorde, dat zij het over mij
hadden. Barberin vertelde, dat hij met me naar den burgemeester wilde gaan, om kostgeld voor mij te vragen. Ik
begreep, dat dit alles was, wat moeder Barberin van hem
gedaan had kunnen krijgen. Als Barberin er dus voordeel
in zag, mocht ik by moeder blijven, dan behoefde ik niet
bang te zyn voor 't gesticht. Al liet de grijsaard er niets
van merken, ik zag duidelyk, dat hij ook naar het gesprek
van Barberin en den herbergier luisterde. Plotseling strekte
hy den rechterarm naar me uit en vroeg met een eigenaardig
accent:
„Is die jongen u tot last?"
„Ja," antwoordde Barberin.
„En denkt u, dat men u kostgeld voor hem betalen zal?"
„Waarom niet? Hy heeft geen ouders. En nu zorg ik
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voor hem. Dan heb ik toch zeker wel het recht op vergoeding?"
„Dat ontken ik ook niet. Maar waar je recht op hebt,
krijg je daarom nog niet altijd, nietwaar?"
„Nee, da's waar," bromde Barberin.
„Nou, ik geloof tenminste niet, dat je ooit kostgeld
krijgen zal."
„Dan gaat hij naar 't gesticht. D r is toch geen wet, die
me verplicht voor hem te zorgen, vooral niet, als je zelf
amper te eten hebt."
„Maar je hebt toch zeker vroeger uit je zelf beloofd,
voor hem te zullen zorgen?"
„Nou, mochten ze hem niet op willen nemen, dan zet ik
hem eenvoudig op straat, als ik van hem af wil zyn."
„Daar is misschien nog wel een ander middeltje op,
waarbij je zelfs nog wat kan verdienen," sprak de grijsaard
na een oogenblik zwijgen.
„Nou, dat wil ik wel eens hooren. Daar geef ik graag
een flesch wijn op."
„Best. Bestel 'm dan maar en de zaak is in orde."
„Meen je d a t ? "
„Zeker."
De grijsaard stond op en ging tegenover Barberin zitten.
Toen viel me iets heel vreemds op. Zijn schapenvacht ging
even open door een geheimzinnige beweging, waar ik niets
van begreep. Nieuwsgierig volgde ik hem met m'n oogen.
„U wilt dit kind in ieder geval niet langer te eten geven,
nietwaar? Tenminste niet zonder vergoeding."
„Neen, o m d a t . . . . " —
„O, de reden kan me niets schelen, ziet u. Als het zoo
is, weet ik al genoeg. Wel, geef het kind dan aan my, dan
zal ik voortaan voor hem zorgen."
„Hem aan u geven?"
„Ja, u vnlt hem toch graag kwijt?"
„Hem zoo maar voor niets aan u geven? Zoo'n mooi
kind? Ja, het is een mooi kind, bekijk 'm maar eens goed."
„Dat heb ik al gedaan."
„Remi, kom eens hier," zei Barberin.
Bevend naderde ik 't tafeltje.
„Kom, wees m a a r niet bang, ventje," zei de grysaard
met een vriendelyken glimlach.
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„Nou, bekijk 'm eens," vervolgde Barberin.
„Ik zeg niet, dat hij leelijk is. Dan zou 'k hem trouvfens
ook niet willen hebben."
„Ja, of 't moest er een zijn met twee hoofden, of een
d w e r g . . . . " spotte Barberin.
„Dan zou u er niet over denken, hem naar een gesticht
te zenden. Met zoo'n ongelukkige stumperd kan geld verdiend worden, dat weet u ook wel. Je zou hem aan een
kermisreiziger kunnen verhuren of hem zelf te kyk

zetten. Maar dit jongetje is geen dwerg en geen monster,
om te vertoonen. Hij is nergens voor te gebruiken."
„Hij kan werken!"
„Och, hij is zoo tenger gebouwd, zoo zwak."
„Hij? kom nou; hij is zoo sterk als een man. Stevig en
gezond. Kyk eens wat een beenen."
Barberin trok m'n broek op.
„Veel te schraal. Hij kan niet tegen vermoeienis en ontbering."
„Hy daar niet tegen kunnen? Maar voel dan toch eens,
voel zélf eens."
De grysaard liet met tegenzin zijn magere hand over myn
beenen gaan en schudde het hoofd.
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Toen dacht ik opeens aan onze Roussette en aan den
koopman, die haar ook met een ontevreden gezicht betast
en bekeken had. En toch bad hij haar ten slotte gekocht
en meegenomen. Ik sidderde. De grijsaard zou me dus ook
wel koopen en meenemen.
Moeder Barberin, moeder Barberin!
O, was die er maar, om me te beschermen. Ik durfde
niet, anders had ik wel tegen den grijsaard gezegd, dat
Barberin zelf me verweten bad, dat ik te tenger was om te
werken, en geen armen aan 't lijf had. Maar wat zou ik er
mee gewonnen hebben? Een snauw en een stomp!
Ik sprak geen woord. Ze bleven nog een heele poos aan
het onderhandelen.
„Nou," sprak de grijsaard ten slotte, „ik neem de zorg
voor hem over van je. Maar begrijp me goed, ik koop hem
niet, ik huur hem van u." En toen begonnen ze over den
prijs te praten. Ik begreep het niet allemaal. Maar toen ze
over mijn ouders begonnen, luisterde ik weer vol aandacht
toe. Barberin zei, dat mijn ouders nog wel eens konden
komen opdagen, en dat hij dan niets zou krijgen, als ik
niet meer bij hem in den kost was.
„Als ik daar niet op gerekend had, zou ik hem nooit in
huis genomen hebben," zei Barberin.
„Nou," antwoordde de grijsaard, „laten we dan afspreken,
dat we samen zullen deelen, als de ouders nog eens gevonden worden en een vergoeding geven."
Dat vond Barberin goed.
„Waar wil je den jongen eigenlijk voor gebruiken?"
vroeg hij toen.
De grijsaard keek hem met een spottenden glimlach aan
en antwoordde: „Om me gezelschap te houden. Bij slecht
weer ben ik 's avonds na een dag van hard werken soms
zoo zwaarmoedig en droefgeestig. En dan kan h\j me wat
afleiding bezorgen, wat opvroolijken."
„Nou, daar zijn z'n beenen toch zeker sterk genoeg voor."
„Ja, maar hij zal nog meer moeten doen voor den kost.
Hij ^al een plaats krijgen in den troep van Signor Vitalis,
daarmee is eigenlijk alles gezegd."
„En waar is die troep?"
„Signor Vitalis ben ik, zooals u al wel begrepen zult
hebben. De troep zal ik u laten zien." Meteen deed hy zyn
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schapenvacht l8s en haalde er een vreemdse8rtig beest
8nder vandaan, dat hy in zijn linkerarm tegen zijn b8rst
gedrukt hield.
Nu begreep ik speens, wat zijn buis Z8e geheimzinnig in
beweging gebracht had. Z88'n vreemd diertje had ik n8g
n8eit gezien. Ik bekeek 't met verbazing, 't Had een r88d
buisje aan met vergulde biezen afgezet. Maar zijn armen
en beenen waren bl88t. P8eten had het eigenlijk niet. Zijn
huid was zwart behaard, 't Had een klein heefdje, ze8wat
Z88 gr88t als een vuist, een breed en k8rt gezicht met een
wipneusje en 8pstaande 88rtjes; zijn lippen waren geel als
iv88r. Maar 't meest vielen me zijn dicht bij elkaar staande,
beweeglijke kraal88gjes ep.
„Hè, wat een leelijke a a p ! " riep Barberin uit.
O, een aap, dacht ik. 'k Had er wel veel verhaaltjes 8ver
gehe8rd. Maar neg neeit had ik er één gezien.
„Hier zie je de V88rnaamste perseen van mijn treep," zei
Vitalis met een ernstig gezicht, manheer „Jeli-Ceeur".
Halle, vriendje, maak eens je cempliment aan het gezelschap."
Het aapje bracht zyn kleine vuistje aan zijn lippen en
wierp ens een kushandje tee.
„En nu," ging Vitalis veert, terwijl hij zijn hand naar
den witten peedel uitstrekte, „nu zal signer Capi de eer
hebben zijn vrienden aan 't geachte gezelschap veer te
stellen."
Op dit bevel kwam de peedel, die zich al dien tyd niet
bewegen had, vlug evereind en ging ep zijn achterste
peeten staan, kruiste de veerpeeten ep zijn berst en beeg
zee diep veer z'n meester, dat de seldatenmuts bijna den
grond raakte. Teen wendde hij zich tet zijn makkers en
terwijl hij zyn eenen poot op de berst hield, gaf hij den
anderen henden een teeken om naderby te komen. Deze
stenden dadelijk op h u n achterste poëten, met de eegen
strak ep den poedel gericht. Ze gaven elkaar een poet,
deden zes stappen voorwaarts, toen drie achterwaarts en
groetten daarna 't gezelschap.
„Die ik Capi neem," zei Vitalis, „of in 't Italiaansch Capitane, is de chef van de henden, hij is de verstandigste en
veert mijn bevelen uit. Die kleine bevallige zwarte is signer
Zerbino. Dit bescheiden kleintje is signora Delce.
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Met deze merkwaardige schepsels heb ik 't voorrecht de
geheele wereld door te trekken om den kost zoo goed en zoo
kwaad als 't gaat te verdienen, al naar 't lot mij gunstig is.
Capi!"
De poedel kruiste de pooten weer.
„Capi, kom hier vriend, en wees zoo goed, om aan dien
jongen, die je met zulke groote oogen zit aan te kijken, te
zeggen hoe laat het is."
Capi naderde zijn meester, trok de schapenvacht open,
krabbelde in den vestzak, haalde er een groot zilveren
horloge uit, keek op de wijzerplaat en kefte zeer duidel^k
tweemaal, daarna deed hij het nog eens driemaal, maar
veel zachter. Het was werkelijk kwart voor drie.
„Het is in orde," zei Vitalis, „ik dank u, signor Capi en
nu verzoek ik u, signora Dolce uit te noodigen, ons het plezier te doen, eens even touwtje te springen."
Capi krabbelde dadelijk een eind touw uit den vestzak
van zijn meester. Toen gaf hij een teeken aan Zerbino en
deze kwam onmiddellijk tegenover hem staan. Capi wierp
hem het eene einde van 't touw toe. En daar begonnen zy
samen heel handig te draaien. Toen het regelmatig rondging, sprong Dolce in de bocht en danste lustig op en neer,
terwijl ze met haar aardige hondenoogjes den grysaard
voortdurend oplettend aankeek.
„Ge ziet," zei deze, „dat m'n leerlingen schrander zyn.
Maar dat zullen de menschen pas goed opmerken, als deze
jongen er bij is, die hun de kunstjes niet zal kunnen nadoen. Of hij moet een goed verstand hebben, want dan kan
hij heel wat van me leeren. We zullen maar dadelijk de
proef er van nemen. Als hij slim is, zal hij begrijpen, dat
hij de kans heeft met signor Vitalis heel Frankryk en vele
vreemde landen door te trekken en een vrij leventje te
krijgen. Dat zal hem beter bevallen dan achter de koeien
te blijven. Maar is hij dom, dan zal hij liever hier blijven
en gaan huilen.
Dan neemt Signor Vitalis hem niet mee, dan gaat hy
naar 't gesticht, waar hij heel hard zal moeten werken en
weinig eten krygen."
Ik begreep dit alles heel goed. Ja, 't zou heerlyk zyn, zoo
de wereld door te trekken. En de leerlingen van Signor
Vitalis waren aardig en leuk. Maar dan moest ik moeder-
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Barberin verlaten! Dat zou 'k immers niet kunnen? E n als
je dan naar 't gesticht moet? dacht ik opeens weer. Ik
raakte zoo in de war, dat me de tranen in de oogen kwamen.
Vitalis tikte me zacht en vriendelijk met een vingertop
tegen de wang.
„Kom, hij zal wel verstandig zijn, nietwaar? En wel begrepen, wat 't beste voor hem is. En morgen
"
„O, mynheer," barstte ik toen uit, „ach laat me bg
moeder blyven, ik smeek 't u . . . . "
Ik had nog veel meer willen zeggen, maar een vreeselyk
geblaf van Capi maakte dit onmogelijk. Wat was er aan
de hand?
Joli-Coeur had van de gelegenheid gebruik gemaakt om
ongemerkt het glas wijn van zyn meester weg te pakken.
Hij zat het boven op de tafel leeg te drinken. Capi, de
trouwe knecht, had den schelmenstreek gezien en wou het
den aap beletten.
„Mynheer Joli-Coeur," zei Vitalis op strengen toon, „je
bent een gulzigaard en een schelm. Ga daar in den hoek
staan met je neus tegen den muur. En jy, Zerbino, pas op
hem en geef hem een flinken klap, als hij van z'n plaats
komt. En jy, mijnheer Capi, jij bent een brave hond. Geef
me een poot van je."
Terwijl de aap onder gedempt gekrysch gehoorzaamde,
gaf de hond met blinkende oogen van blydschap zyn baas
een poot.
Na een oogenblik begonnen Vitalis en Barberin weer
druk met elkaar te praten.
Vitalis gaf hem een teeken, dat ik weg moest gaan.
„Ga jy zoolang in den tuin," zei Barberin tegen me, „en
niet eerder binnen komen, voor ik je roep."
Ik ging naar den tuin. Daar zette ik me neer op een steen
en dacht na, over alles, wat ik gehoord had.
Daarbinnen werd nu over mijn lot beslist. Ik bibberde
van kou en zenuwachtigen angst. Hoe lang ik daar wel gezeten heb, weet ik niet. Maar eindelyk kwam Barberin naar
buiten. Om me te h a l e n ? . . . .
„Kom," zei hij, „naar huis."
Naar huis! Ik trilde van blijdschap. Zou 'k toch bij
moeder Barberin mogen blijven? In spanning keek ik hem
aan. Hy zei verder niets. En ik durfde niets te vragen.
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want hg scheen heelemaal uit z'n humeur. Den heelen weg
sprak hij niet tegen me. Alleen vlak bij huis bleef hij even
staan. Hü trok me gevoelig aan 't oor en zei barsch: „Denk
er om, als je één woord vertelt van alles, wat je gehoord
hebt, dan zal 't leelyk met je afloopen. Pas er op!"

HET OUDERLIJK HUIS.
„Wel," vroeg moeder dadelijk, toen we binnenkwamen,
„wat zei de burgemeester 7"
„We hebben hem niet gezien," antwoordde Barberin.
„Hè7"
„Nee, ik ontmoette in de herberg een paar vrienden. En
toen was het te laat geworden om nog te gaan. We zullen
hem morgen wel spreken."
Zouden ze het toch niet eens zijn geworden 7 dacht ik.
Onderweg had ik me nog afgevraagd, of het geen list van
Barberin was, dat kalme naar huis gaan. Maar nu kon ik
toch niet meer twijfelen7 Als hij morgen naar den burgemeester wilde gaan, was de zaak met Vitalis natuurlijk
misgeloopen.
Ik zou er toch met moeder over gesproken hebben, al
had Barberin me ook nog zoo dreigend gewaarschuwd.
Maar er was den geheelen avond geen gelegenheid voor.
Barberin liet ons geen oogenblik alleen. En ik sliep in met
het vaste plan, den volgenden dag alles aan moeder te vertellen.
Toen ik 's morgens opstond, was zij echter nergens te
vinden. Ik zocht overal. In den tuin kwam Barberin naar
me toe.
„Wat zoek je toch, jongen7"
„Moeder," zei ik met een stem vol onrust.
„O, die is naar 't dorp en ze komt vanmiddag pas terug."
Myn hart begon te bonzen. Daar had ze mij niets van
gezegd. En waarom had ze niet gewacht, om gelijk met
ons mee te gaan7 Ik beefde van onbestemden angst. Ik
voelde dat er gevaar dreigde zonder te kunnen zeggen
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wat. En de manier, waarop Barberin me aankeek, maakte
me nog ongeruster. Om uit zijn nab^heid te zyn, liep ik
den tuin in. Die was niet groot, maar toch was hij een heel
bezit voor ons. We kregen er aardappels van en boonen,
kool, peen, k n o l l e t j e s . . . . geen stukje bleef ongebruikt. En
toch had moeder me er een klein hoekje van afgestaan.
Ik had er allerlei planten in gezet, die ik gevonden had
langs de wegen, in 'tbosch en op de hei. Alles stond zoo
maar wild door elkaar en toch was ik trotsch op m ij n
tuintje, dat ik zelf alléén verzorgde. Menig boeketje bloemen had ik er al voor moeder uit geplukt. O, wat was ze
daar altijd blij en gelukkig mee! Ik lag op m'n knieën op
den grond, met de ellebogen onder 't hoofd. Weemoedig
bekeek is de gelende knopjes der tijloozen, de teergroene
bladenroesjes van de p r i m u l a ' s . . . . Zal 'k er dezen zomer
de bloemen nog van zien? dacht ik. En de tranen kwamen
me in de o o g e n . . . .
Daar hoorde ik plotseling de stem van Barberin. Hij
riep me. Ik liep op een draf naar huis. Een benauwd gevoel
kropte me in de keel. Stokstijf van schrik bleef ik in den
ingang'van de keuken staan: Vitalis met z'n honden! Dadelijk begreep ik alles. Hij kwam me halen. Ik moest mee.
Daarom had Barberin moeder met een mooi praatje naar 't
dorp gestuurd. Nu kon ze mij niet beschermen. Van Barberin verwachtte ik geen medelijden meer. Snikkend liep ik op
den grüsaard toe.
„O, mijnheer," smeekte ik, „neem me alsjeblieft niet
mee!"
„Kom, kom, mijn jongen," zei hij zacht, „zoo vreeselijk
zal je 't niet vinden bij mij. Je zult geen slaag krygen van
me. En dan, vind je mijn leerlingen niet aardig? Waarom
maak je je nu zoo overstuur?"
„ M o e d e r . . . . " snikte ik.
Dadelijk kwam Barberin er tusschen.
„Je zal toch in geen geval hier blijven," snauwde hy.
Hij trok me ruw aan m'n arm naar voren. „Allo, kies nou
maar zelf: met dien mynheer mee of naar het gesticht!"
„By moeder blijven! Moeder!" jammerde ik.
„Vooruit, dat gelamenteer verveelt m e ! " schreeuwde
Barberin woedend, „als ik den stok moet gebruiken, heb
je 't maar voor 't zeggen."
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„'t Kind jammert om zyn moeder, Barberin," zei Vitalis
met een vreemden klank in zijn stem, „daar moet je hem
niet om slaan. Die jongen heeft een gevoelig hart, dat
vind ik juist mooi in hem."
„Nou moet u hem nog gaan beklagen ook," bromde Barberin, „dan gaat ie nog erger te keer."
„Laten we er een eind aan maken," zei Vitalis rustig.
Hij gaf Barberin wat geld en vroeg: „Waar is zijn goed?"
„Daar," zei Barberin, op een dichtgeknoopten zakdoek
wyzend.
Vitalis maakte hem los en keek wat er in zat: twee oude
hemden en een linnen broek.
„Nee, dat is de afspraak niet. Je zou me zijn kleeren
geven. En dit zyn maar wat lompen."
„Hij heeft niet anders," antwoordde Barberin kort.
„Als ik dien jongen er naar vroeg, zou hy 't me wel
anders zeggen, 'k Heb trouwens geen tijd, 'k moet op weg.
Kom m'n jongen. Hoe heet h y ? "
„Remi."
„Kom Remi, neem jij het pakje, we zullen gaan."
Schreiende hief ik smeekend m y n handen op naar
Vitalis, toen naar Barberin, maar ze wendden 't hoofd af.
Toen voelde ik, dat Vitalis me bij de hand meenam. En
toen ik den drempel van ons huisje overstapte, naar buiten, knikten mijn knieën en dacht ik, dat ik ineen zou
zinken.
Radeloos van smart keek ik rond. Maar er was niemand
op den weg, niemand op de velden, rondom ons huis.
Toen gilde ik 't opeens uit: „Moeder! Moeder Barberin!"
Maar er was niemand, die me hoorde. En mijn stem
sloeg over in een snik.
Zonder 't te weten, was ik al een eindje met Vitalis den
weg o p . . . .
„Goede reis!" hoorde ik Barberin toen roepen.
Ik keek om. Ma^r hij was al weer in huis. Het was
voorby!
„Komaan, Remi," zei Vitalis, „nu flink doorloopen,
hoor." Hij regelde zyn pas naar den mynen. By elke kromming van den weg, die zigzaggewijs omhoog ging, zag ik
het huis van moeder weer, al kleiner en kleiner. Ik kende
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dezen weg natuurlijk precies. En ik wist, dat ik by de
laatste kromming ons huisje voor 't laatst zien zou.
't Duurde lang voor we boven waren — gelukkig!
„Mag ik nu even rusten?" vroeg ik toen aan Vitalis.
„Met plezier, m'n jongen." En hij liet voor 'teerst m y n
hand los. Maar meteen gaf h^ Capi een teeken, om op
me te passen. De poedel ging vlak achter me staan en
lette op elke beweging van me. Ik ging in 'thooge gras
zitten, Capi ook.
Met tranen in de oogen zocht ik naar ons huisje. Daar
lag het in het kleine dal, tusschen de akkers en weiden,
't Was gemakkelijk te vinden; uit den schoorsteen steeg
een luchtige rookkolom recht omhoog in de stille lucht.
Heel langzaam dreef ze naar ons toe. Was 't misschien verbeelding van me, dat ze den geur van droge eikenblaren
meevoerde, dien ik zoo vaak van het rijshout uit den haard
geroken had? Het was me of ik weer op myn bankje in
het hoekje bij het vuur zat, met mijn voeten op de warme
asch, terwijl de wind in den schoorsteen zong en ons den
luchtigen rook van 't dunne hout in 't gezicht blies.
Heel duidelijk kon ik alles nog onderscheiden in de
klare lucht. Op den mesthoop krabbelde onze kip, de
laatste, die moeder overgehouden had. Vlak er bij stond
de oude knoestige pereboom. De beek langs ons huis lag
als een wit lint in 't lichte groen der wei. Daar in dat
hoekje bij 't konijnenhok was mijn tuintje, waarin ik dien
morgen nog had liggen denken, wat er toch met me gebeuren zou. Nog enkele stappen verder en dat alles zou ik
nooit meer zien...
Plotseling zag ik op den weg van 't dorp naar ons huis
het wit van een vrouwenmuts... even was 't weg achter
een groep boomen... toen zag ik 't weer... Als een witte
vlinder verscheen het telkens weer tusschen 't groen. Myn
hart stond bijna stil van ontroering. Er zijn oogenblikken,
dat het gevoel beter ziet dan de scherpste oogen. Ik was
er zeker v a n : dat was moeder Barberin, 't was haér witte
m u t s ; o, nu zag ik ook duidelijk haar helblauwe rok. Ze
liep haastig met groote passen. Daar stootte ze het hek
open, ze liep den tuin door naar binnen. Ik was overeind
gesprongen, ik stond op de hoogste plek....
Daar kwam ze al weer naar buiten, ze liep druk heen en
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weer in den tuin met de armen "wyd uitgespreid. Ze
zocht mij!
Ik liep een eindje voort. Ik begon te schreeuwen: „Moeder, moeder!"
Maar mijn stem kon haar niet bereiken. Ze verklonk in
de wijde lucht.
„Wat is er, jongen?" vroeg Vitalis ongerust.
'k Antwoordde niet. Strak tuurden m'n oogen in de verte,
ik voelde me dicht, zoo heel dicht bij moeder. Ze was nu
den tuin door, ze stond op den weg, ze keek naar alle
kanten. Weer schreeuwde ik het uit, al harder... Maar
m^n gillend geluid ging verloren in de ijle wijdte.
Nu scheen Vitalis te vermoeden, wat er met me was. Hy
kwam naast me staan.
„Daar, daar!" bracht ik met moeite uit.
Toen zag Vitalis ook het wit van moeders muts.
„Arme kleine," fluisterde hij met bevende stem.
„O," smeekte ik, toen ik zijn medelijden voelde, „o, laat
me teruggaan, laat ik..."
Maar hij nam me bij de hand en voerde me weg van
de plek.
„Je bent nu wel uitgerust," zei hü, „we gaan."
In mijn radeloosheid wilde ik me loswringen, maar hij
hield me stevig vast.
„Capi," zei hij, „Zerbino."
De honden kwamen dadelijk bij me. Zerbino voor me,
Capi achter me...
Na enkele stappen keek ik om...
Er was niets meer van ons huisje te zien. Alleen heel in
de verte steeg een blauw rookwolk] e op, al hooger en hooger, of het den hemel bereiken wou.

OP WEG.
Na zoowat een kwartier geloopen te hebben, liet Vitalis
mijn hand los.
„Blijf nou maar naast me," zei hij. „Maar denk er aan,
als je probeert weg te loopen, hebben Capi en Zerbino
je in een wip te pakken."
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Ik antwoordde niet en zuchtte.
„Je hebt een goed hart," ging Vitalis voort, „Huil maar
gerust eens uit, m'n jongen, 't Zal je misschien opluchten.
En probeer dan eens te begrijpen, dat ik je ongeluk niet
zoek, met je mee te nemen. Wat zou er anders van je geworden zijn? Je zou misschien al in 't gesticht zitten.
Je pleegmoeder zal wel heel lief voor je geweest zijn, anders zou je niet zoo veel van haar houden. Ik begrijp
best, dat je het vreeselijk vindt om van haar te moeten
scheiden. Maar zij had je immers toch niet bij haar in
huis kunnen houden, als haar man 't niet wilde. En die
man is misschien nog zoo hardvochtig niet, als jij wel
denkt. Hij kan niet meer werken. Als hij zelf niet te eten
heeft, kan hij jou toch niet in den kost hebben. Je kan in
't leven niet altijd doen, wat je graag zou willen."
Ja, daar kon ik wel iets van begrijpen. Maar ik dacht alleen maar aan moeder! En telkens was 't me, of mijn keel
dichtgeknepen werd van verdriet.
Zwygend liep ik naast Vitalis voort. Telkens probeerde
ik weer te denken aan wat Vitalis gezegd had. Ja, Barberin was mijn vader niet. Hij hoefde niet voor me te zorgen
en honger voor me te lijden. En hij kon me immers niet
langer houden. Maar dan zag ik opeens weer bet lieve
gezicht van moeder voor me, haar liefdevolle trouwe
oogen, haar vriendelijken lach... dan sprongen me de
tranen weer in de oogen, dan kroop me het benauwend
gevoel weer naar de keel.
We liepen in vluggen pas een helling af en kwamen
toen in een onafzienbare vlakte, waarin geen boom, geen
huisje, de eentonigheid verbrak; uren ver niets dan hei
en brem.
De forsche grijsaard met z'n langen witten baard gaf
me nu in deze eenzame en triestige woesteny een gevoel
van veiligheid en ik begon kalmer te worden. Hij liep in
regelmatigen pas voort, met Joli-Coeur op zijn schouder of
onder zyn vacht, terwijl de honden om hem heen draafden.
Van tyd tot tijd sprak hij een vriendelyk woord tegen ze,
soms in een taal, die ik niet verstond. Zy schenen alle
vier onvermoeibaar. Maar ik voelde me door dien langen
marsch en door m'n verdriet geheel uitgeput. Met de
grootste moeite sleepte ik me voort.
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Vitalis zag het. „Die klompen maken je zoo gauw moe,"
zei hij, „ik zal je in Ussel, waar we vannacht zullen slapen,
een paar schoenen koopen."
Dat gaf me weer nieuwen moed. Schoenen! Wat had ik
daar altijd naar verlangd. De zoon van den burgemeester
en van den herbergier hadden ze. Onhoorbaar liepen ze
's Zondags in de kerk over den steenen vloer, terwijl de
boeren met hun klompengeklos een lawaai maakten van
belang.
„Is het nog ver?" vroeg ik verlangend.
„Ha, wordt je al ongeduldig," zei Vitalis lachend. „Je
wilt zeker heel graag schoenen hebben, hè? Nou, je krijgt
ze van me hoor! met spijkers er onder! En ook een fluweelen broek en een nieuw buis en een hoed. Dat zal je
traantjes misschien wel tegenhouden, en je moed geven,
om nog zes mijlen te loopen."
Ik móest even glimlachen! Schoenen met spijkers, een
fluweelen broek, een nieuw buis, een hoed...
En dadelijk dacht ik: dan moest moeder me eens kunnen zien. Wat zou ze trotsch op me zijn. Maar het scheen
me onmogelijk nog zoo'n eind aan een stuk door te loopen.
De lucht, die den heelen morgen helderblauw geweest
was, begon te betrekken. En in korten tijd was hij veranderd in een donkergrljzen koepel. Toen begon er een
fijne regen te vallen, zoo'n echte regen voor den geheelen
dag. Vitalis in zijn schapenvacht kon er tegen, Joli-Coeur
was er bij de eerste droppels dadelijk onder gekropen.
De honden konden zich van tijd tot tijd nog eens uitschudden, maar ik was spoedig tot op m^jn huid toe nat.
„Ben je gauw verkouden?" vroeg Vitalis.
„Ik geloof, dat ik 't nog nooit geweest ben."
„Dat is prachtig! Maar ik zal je toch maar niet aan een
ziekte wagen. Daar ginds in dat dorpje zullen we vannacht
maar blyven."
Toen begon ik vlugger te loopen. En spoedig bereikten
we de eerste huisjes.
Er was echter geen enkele herberg in 't dorp te vinden.
En de menschen wilden ons niet in huis hebben, zoo'n
soort bedelaar, met een nog armoediger jongen en drie
honden. Overal, waar we aanklopten om nachtverblijf
kregen we ten antwoord: „We houden hier geen loge-
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ment." En dan ging de deur voor onzen neus dicht. Zouden we dan toch nog de vier mylen moeten loopen tot de
naaste stad, waar wel een herberg was 7
Het was intusschen donker geworden. Mijn leden waren
stijf van vermoeienis en den killen regen. Voortdurend zag
ik in gedachten het veilige huisje van moeder Barberin
voor me. Eindelijk troffen we een boer, die wat milder
dacht, dan zijn dorpsgenooten. Hij maakte zijn schuur
voor ons open. Daar moesten we maar een plaatsje zoeken.
Gelukkig had Vitalis nog een stuk brood in zijn ransel.
We zetten ons neer op een hoop gedroogde varens, JoliCoeur tusschen ons in en de drie honden op een rijtje voor
ons. En zoo gebruikten we ons avondeten, dat uit niets
dan droog brood bestond. Bij moeder Barberin was ik
heusch niet verwend den laatsten tijd. Maar zoo schraal
was het daar toch nog nooit geweest. Hè, wat verlangde
ik nu naar het bordje warme soep, al was het dan zonder
boter. En dan het warme bed met de frissche lakens en
het heerlijke hoekje bij den haard!
Doodmoe legde ik me neer. Mijn doorgeloopen voeten
brandden, ik rilde in mijn natte kleeren. Het was diep in
den nacht, en nog sliep ik niet.
„Je ligt te bibberen, heb je het zóó koud7" zei Vitalis
tegen me.
„'t Gaat nog al."
„Een prachtige uitrusting heb ik niet," zei hij toen, terwijl hij zijn ransel openmaakte, „maar hier heb ik een
droog hemd en een vest, om je in te wikkelen. Doe je
natte kleeren dan eerst uit. Kruip maar diep onder de varens, dan zal je wél warm worden en in slaap vallen."
Toch hielp het niet zoo, als Vitalis gedacht had. Ik
gooide me maar om en om op mijn hard varenbed. Myn
heele lichaam was pijnlijk en ach, ik voelde me zoo ongelukkig, zoo alleen en verlaten in den donkeren nacht.
Zou het nu zoo alle dagen gaan 7 Ik dacht aan al de
liefdevolle zorgen van moeder en stil liepen me de tranen
over de wangen. Toen voelde ik opeens een warmen adem
over myn gezicht gaan. Ik tastte met mijn hand in 't donker
rond en voelde de ruige vacht van Capi. Doodstil was hy
over de varens bij me gekomen. Met zacht gesnuif besnuffelde hij me. Zijn adem ging over mijn gezicht. Wat wilde
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hij? Vlak bij me legde hij zich neer en liefkozend begon
hij mijn hand te likken. Schreiend richtte ik me op en
drukte zijn kop tegen mijn borst. Hij knorde gedempt
van welbehagen. Toen legde hij zijn poot in mijn hand en
bleef zoo rustig liggen.
Ik vergat alle vermoeienis, pijn en verdriet. En er daalde
een wonderlijke rust en vrede in mijn hart.
Ik voelde me niet meer alleen, want ik had in dezen
stillen donkeren nacht een vriend gevonden!

MIJN EERSTE OPTREDEN.
Den volgenden morgen gingen wij weer vroeg op weg.
Gelukkig geen regen meer. De lucht was blauw en de zon
stond boven de kim.
Een droge wind had de wegen al weer goed begaanbaar
gemaakt, 't Was een vroolijke morgen. De vogels zongen
en kwetterden blij in het kreupelhout opzij van den weg.
De honden sprongen opgewekt om ons heen. Nu en dan
kwam Capi, op zijn achterste pooten voor me staan en
blafte me toe. Ik begreep hem. Met een vriendelyk woordje
aaide ik hem dan even over zijn kop.
Ik was nog nooit in een stad geweest en stelde me er
heel wat van voor. Maar wat viel Ussel mij tegen. Met zyn
oude huizen en torentjes was het voor een schilder een
prachtige stad. Maar ik vond het heel veel op ons dorp
lyken. Misschien kwam het ook, doordat ik er niet veel
belangstelling voor had. Want het eenige waar ik op lette
was, of we voorbij een schoenwinkel kwamen. Ik herinner me dan ook van Ussel alleen nog maar een sombere
rommelwinkel bij de markt. Voor de ramen lagen oude
geweren, een uniform jas met groote zilveren epauletten,
allerlei lampen, verroeste hangsloten en sleutels.
Om in den winkel te komen, moesten we drie treden af.
Het was daar zoo duister of 't avond was. Sedert 't dak
op 't huis stond, was hier stellig geen straaltje zon meer
binnengedrongen. Vitalis kocht hier alles, wat hij beloofd
had. Schoenen met spijkers, die wel tien maal zoo zwaar
AVeen op de Wer. 3e dr.
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leken als mijn klompen, een blauw fluweelen buis, een
linnen broek en een vilten hoed. Wat een prachtige uitrusting voor een boerenjongen! Vitalis leek me de beste en
rykste m a n van de wereld, 't Is waar, 't fluweel was wat
kaal en verkreukeld, de grijze hoed door regen en stof
verschoten, maar ik was er zoo gelukkig mee, dat ik dat
eerst niet eens opmerkte.
Ik verkleedde me maar dadelyk. Toen we in de herberg
waren, nam Vitalis een schaar en knipte de pijpen van
m'n broek tot even boven de knieën af. Met verbazing en
teleurstelling keek ik hem aan.
„Ja Remi," zei hij, „dat is eigenlijk zonde en jammer,
maar je moet er anders uit zien dan de gewone menschen.
We zijn in Frankrijk en daarom kleed ik je op z'n Italiaansch. Als we in Italië zijn, moet je er weer als een
Franschman uitzien."
Ik keek hem vragend aan.
„Ja, want we zyn comedianten. We moeten alleen al
door ons vreemd uiterlijk de belangstelling en nieuwsgierigheid van de menschen opwekken. Als we er op de
markt gewoon als boeren of burgers uitzien, letten de
menschen niet op ons en loopen door."
Zoo werd ik dus opeens van Franschman een Italiaan.
Vitalis omwond mijn beenen met roode banden, deed een
paar kleurige linten om mijn hoed en versierde dien bovendien met een bosje kunstbloemen. Hoe anderen er over
oordeelden weet ik niet, maar ik vond mezelf prachtig.
Capi ook, want die bekeek me eerst oplettend en blafte
me toen met tevreden oogen vroolijk toe. Joli-Coeur scheen
er anders over te denken. Bij 't aankleeden had hy eerst
al myn bewegingen zeer overdreven nagedaan. Toen
kwam hij voor me staan met de handen in de zij en 't
hoofd achterover. En onder 't uitstooten van spottende
kreten trok hy een grijnslachend gezicht. Ik moet eerlyk
bekennen, dat zijn sarrende spot my erg hinderde. Hij
trok z'n mondhoeken naar achter, zyn ooghoeken plooiden zich, zyn kaken gingen vlug op een neer en in zyn
kleine zwarte oogen speelden spottende lichtjes.
„Ziezoo," zei Vitalis, „nu je toilet in orde is, zullen we
eens praten samen over de groote voorstelling, die we morgen op de m a r k t zullen geven en waarin jij ook zult optre-
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den. We zullen jouw rol eerst eenige malen moeten
repeteeren."
„Maar ik kan geen comedie spelen!" riep ik verschrikt uit.
„Daarom zal ik het je leeren, net als ik het myn honden
en Joli-Coeur gedaan heb. Die hebben lang en hard moeten werken vóór ze zoover waren. En dat zal jij ook moeten
doen, voor je al je rollen kent. Laten we maar dadelgk
aan 't werk gaan. Het stuk, dat we zullen opvoeren, heet:
„ D e k n e c h t v a n Mr. J o l i - C o e u r of d e d o m s t e
v a n d e t w e e i s n i e t a l t ij d h i j , d i e n m e n e r
v o o r a a n z i e t . " De inhoud is als volgt: Mr. Joli-Coeur
heeft tot nu toe Capi als knecht gehad. Hij is altijd heel
tevreden over hem geweest. Maar Capi wordt oud en Mr.
Joli-Coeur wil een anderen knecht hebben. Capi zal er een
voor hem zoeken. Maar zijn opvolger zal geen hond zyn,
maar een boerenjongen, Remi genaamd."
„Zooals i k ? "
„Neen, niet zooals jij, maar jyzélf. Je komt van een dorp
om bij Joli-Coeur in dienst te treden."
„Apen hebben toch geen knecht!"
„In comediestukken wel! Je komt dus, maar Joli-Coeur
vindt, dat je een dom gezicht hebt."
„Dat is niet erg prettig voor me."
„Wat geeft dat? 't Is toch maar om de menschen te
laten lachen? Nu zegt mynheer b.v. tegen j e : dek de tafel.
Kijk, hier hebben we er juist een met borden, een glas,
een mes, een vork en een servet."
Hoe moest ik dat alles netjes schikken! Ik keek Vitalis
met open mond en groote oogen aan, een beetje voorover
gebogen en met mijn armen onhandig langs mijn lijf.
Mijn meester klapte schaterend van 't lachen in de handen.
„Bravo! Zoo is 't prachtig. Je mimiek is uitstekend. Je
zegt niets en je onnoozele houding en gezicht zijn onverbeterlijk."
„Ik weet ook niet, wat ik moet doen," zei ik bedremmeld.
„Daarom speel je je rol juist zoo prachtig. Probeer het
zoo te onthouden. Als je 't morgen precies eender doet als
nu, is ons succes verzekerd. Je bent in mijn stuk een jonge
boer, die niets van de wereld gezien heeft en niets weet.
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Je komt by een aap in dienst en dan ben je nog onwetender en onhandiger dan die aap zelf. Daarom zeg ik er
ook bij: d e d o m s t e v a n d e t w e e i s n i e t a l t ij d
h y , d i e n m e n e r v o o r a a n z i e t . Dommer zijn dan
Joli-Coeur, dat is eigenlyk je heele rol. Om die goed te
spelen, moet je je morgen goed weten te herinneren, hoe je
nu bij de gedekte tafel stond."
Ons heele stuk duurde niet langer dan twintig minuten,
maar onze repetities duurden bijna drie uren. Telkens
moesten we het weer over doen, want ook de dieren waren
vaak een stuk van hun rol vergeten. Ik was verbaasd
over het geduld en de zachtheid van mijn meester. Hij
behandelde de dieren niet met vloeken en slaag, zooals zooveel boeren in ons dorp. Geen enkelen keer werd hij boos,
niet éénmaal hoorde ik een vloek. En toch kreeg hij van
ze gedaan, wat hy wilde.
„Kom, nog eens opnieuw geprobeerd!" zei hij ernstig,
wanneer het weer mis liep. „Het is verkeerd, Capi. Je let
niet op, Joli-Coeur, ik zal nog op je moeten brommen."
Dat was alles, en daarmee bereikte hij toch zijn doel.
„Verveelt het j e ? " vroeg Vitalis me.
„Nee, ik vind het wel leuk."
„Dan zal je 't wel leeren op den duur. Wie met lust en
oplettendheid werkt, kan haast alles bereiken in 't leven."
'k Zei hem, dat ik z'n geduld zoo bewonderde.
Vitalis glimlachte. „Ja," zei hij, „de meeste boeren denken, dat ze een dier altyd moeten leiden met een opgeheven
stok. En juist alleen met zachtheid kan je alles van dieren
gedaan krijgen, met hardheid en ruwheid heel weinig. Je
moet zelf een voorbeeld zijn voor ze. Als ik me nijdig
maak, worden zij het ook. Als ik ze sla, gaan ze zich verdedigen en byten. Zooals de baas is, is zijn hond. De hond
van een landlooper is een dief en een schooier, een boer
zonder eenig verstand heeft ook een lompe hond; de hond
van een goed en vriendelijk mensch is goedaardig en vertrouwd."
Dien nacht deed ik geen oog toe. Voortdurend lag ik aan
myn rol van den volgenden dag te denken. W a t zou Vitalis wel zeggen, als ik het niet goed deed? En wat zouden
dan de toeschouwers doen? In mijn droom stond ik tusschen een dichte menschenmassa en ze jouwden me alle-
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maal uit. Ze hielden me zoo voor den gek, dat ze zich den
buik moesten vasthouden van 't lachen.
Zenuwachtig en angstig verliet ik den volgenden morgen
de herberg, om met Vitalis naar de markt te gaan voor
onze voorstelling. Vitalis opende de stoet, met opgeheven
hoofd en de borst vooruit; hij speelde een liedje op zyn
dwarsfluit. Achter hem liep Capi met Joli-Coeur in trotsche
houding op zijn rug. De aap was gekleed als Engelsch
generaal, roode jas, een broek met goud galon en een steek
met een breede pluim. Op eerbiedwaardigen afstand volgden Zerbino en Dolce en ik sloot den stoet. Door de groote
afstanden tusschen Vitalis, Capi, Zerbino, Dolce en mij
nam de rij nog een heele ruimte van de straat in beslag.
De doordringende tonen van de fluit lokten de menschen
uit hun huizen. Nieuwsgierig kwamen ze aan de deur of
voor de ruiten kijken. Kinderen en verwonderde boeren
volgden ons. En toen we op de markt aankwamen, hadden
we al dadelijk een heel publiek om ons heen.
Het tooneel was in een oogenblik klaar. Vitalis bond
eenvoudig een touw om vier boomen. En in 't midden van
dat groote vierkant stelde het gezelschap zich op.
Het eerste deel van 't programma bestond uit allerlei toeren van de honden. Ik lette er niet op en stond mijn rol
nog eens te repeteeren. Door mijn angst raakte ik telkens
in de war. 't Eenige dat mijn aandacht trok was, dat Vitalis
een viool nam en er allerlei wijsjes op speelde: walsjes en
ook andere mooie muziekstukken.
Toen het eerste deel van ons programma af was, kreeg
Capi een centenbakje in zijn bek en ging bij de toeschouwers
stuk voor stuk rond. Wie niets geven wilde, kefte hij eens
even toe of tikte hem met zijn poot tegen den zak, nadat
hij eerst het bakje buiten het bereik der toeschouwers had
neergezet. Meestal hielp dat, vooral als de omstanders er
om begonnen te lachen of te ginnegappen. Onderwijl speelde
Vitalis nog een vroolijk deuntje op de viool.
En toen begon het stuk, waarin ik ook moest optreden,
'k Kreeg het gevoel of de menschen mij alleen aankeken.
En opeens werd ik bang voor al die nieuwsgierige oogen!
Ik trilde op mijn beenen. Maar daar kwam Joli-Coeur al
in den kring. Met een brandende sigaar tusschen de lippen
wandelde de Engelsche generaal ongeduldig heen en weer.
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Om het stuk, dat eigenlijk een pantomime was, voor de
toeschouwers begrijpelijk te maken, vertelde Vitalis er bij.
Dames en beeren! We zullen nu geven een aardige
comedie, getiteld: D e k n e c h t v a n J o l i - C o e u r of
d e d o m s t e v a n d e t w e e i s n i e t a l t ij d hij, d i e n
m e n e r v o o r a a n z i e t . Zet uw oogen en ooren goed
open en houdt u maar klaar voor 't applaus, want het succes is verzekerd.
Met een soldatenliedje op de viool kondigde hy de komst
aan van den Engelschen generaal. Joli-Coeur, die zijn rang
en zijn fortuin in de Indische oorlogen verdiend had. En
toen vertelde hy, terwyl
hij druk gesticuleerde met
zijn viool en zijn strijkstok,
dat Capi tot nu toe zijn
heer gediend had, maar dat
de generaal een anderen
knecht zocht. Want hij
was nu een ryk man en
wou niet langer een hond,
maar een mensch in z\jn
dienst hebben.
De rookende Joli-Coeur
werd intusschen ongeduldig en hoos. Hy zette groote oogen op, liet die woest
in de oogkassen rollen,
beet zich op de lippen en stampte nu en dan woedend
op den grond. De toeschouwers schaterden om den komieken aap. En nu was de beurt aan mij! Al had ik het
vergeten, dan had Capi er mij aan herinnerd. Hij kwam
naar me toe, gaf me een poot en leidde me naar den generaal. Joli-Coeur hief beide armen wanhopig omhoog en
keek me woedend aan. Wat? Was dat nou de nieuwe
knecht? Hy kwam vlak bij me, bekeek me van top tot
teen, van voren en van achter en... haalde de schouders
op met zoo'n bespottelyken grijns, dat het gelach van de
toeschouwers in mijn ooren daverde. De generaal kreeg
medelijden met den onnoozelen boerenjongen en liet hem
een ontbyt brengen.
„De generaal denkt, dat ie wat minder dom zal zyn, als

39
de onnoozele bloed wat gegeten heeft," zei Vitalis, .,Nou,
we zullen zien..."
Ik ging voor 't kleine tafeltje ziten, waarop gedekt was
voor me. Op m\jn bord lag een servet. Ja, wat moest ik d ä i r
nu mee doen? Capi beduidde het me. Na van alles geprobeerd te hebben, snoot ik er mijn neus in! De generaal hield
zich 't apenbuikje vast van 't lachen en Capi maakte een
duikeling van verbazing over zoo'n dommen streek.
Toen begon ik opnieuw met een onnoozel gezicht hel
servet te bekijken en deed het ten slotte als een das om
mijn hals. Weer de lachende grijns van den generaal en de
duikeling van Capi. De omstanders lachten en joelden van
schik. Toen trok de generaal ten einde raad me van myn
stoel en ging er zelf op zitten. Als een deftige mijnheer
maakte hij het servet tusschen de knoopen van zijn uniform vast en spreidde het keurig over zijn knietjes. Met
voorname bewegingen brak hy zijn brood en dronk hy
zyn glas leeg. En tot slot vroeg hij om een tandenstoker
en liet die vlug tusschen zyn gele tanden gaan. Aan 't applaus van de juichende toeschouwers kwam haast geen
einde. Wat een slimme rakker van een aap! En wat een
onnoozele hans van een jongen.
De voorstelling was afgeloopen. De omstanders bleven
vol aandacht wachten of er nog meer kwam. Maar Vitalis
pakte alles bij elkaar en wij gingen naar de herberg. En
daar kreeg ik een pluimpje van hem voor mijn eerste optreden. Nu, daar was ik natuurlijk trotsch op!
Ons programma bleef altijd heel beperkt. We konden
met de honden en den aap maar een stuk of vier nummers
tegelijk leeren en repeteeren. Daardoor bleven we nooit
lang op dezelfde plaats. Als we niets nieuws meer hadden
voor de menschen, trokken we verder. Zoo reisden we in
korten tijd heel Zuid-Frankrijk door. In den vryen tyd
had Vitalis mij lezen en schrijven geleerd.
„Zou je nu niet graag muziek leeren ook," vroeg Vitalis
jne op een dag.
„Zou ik dan net zoo kunnen zingen als u ? " vroeg ik.
„Wou je dat graag?"
„Ja, maar ' k w e e t wel, dat 'k dat nooit zal kunnen,"
„Hoor je me graag zingen, m'n jongen?"
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„O, zoo graag! En misschien vindt u 't wel heel raar.
Maar als u van die zachte en droevige liedjes zingt, waarvan ik de woorden niet kan verstaan, ga ik altijd aan
moeder Barberin denken. Dan zie ik haar zoo duidelijk
voor me en dan praat ik met haar en zij ook tegen my,
dan vergeet ik heelemaal, dat ze zoo heel ver weg is..."
Vitalis keek me met groote verwonderde oogen aan, 'k
meende zelfs tranen te zien...
„Vindt u dat akelig om te hooren?" vroeg ik verlegen.
„Neen, myn kind," antwoordde hij met een bewogen
stem. „Heelemaal niet. Je herinnert me aan mijn eigen
jeugd, aan den mooisten tijd van myn leven. Ja, ' k z a l je
leeren zingen. En omdat je een gevoelig hart hebt, zal je
't zoo kunnen leeren, dat de menschen er geroerd door
worden."
Plotseling hield Vitalis op en staarde eenigen tijd in gepeins voor zich uit. Hij scheen me heelemaal te vergeten.
Later ben ik pas te weten gekomen, wat er in Vitalis
omging bij dit gesprek.
Reeds den volgenden dag begonnen de muzieklessen.
Zoo leerde ik dus heel wat van Vitalis.
En door de marschen in de frissche lucht werd ik gezond
en gehard. Van een teer gebouwd stadskindje werd ik een
ferme jongen met gebruinde wangen, gespierd en flink uit
de kluiten gewassen.
In de steden bleven we meestal verscheidene dagen. En
dan had ik 's morgens vrij, om te gaan waarheen ik maar
wou. Met Capi bij me, slenterde ik dan door de straten.
„Door 't toeval trek jy nou Frankrijk door op een leeftijd, dien andere jongens op de schoolbanken doorbrengen," zei Vitalis. „Geef je oogen en ooren den kost, dan kan
je op die manier heel veel leeren, waar je later wat aan
hebt. Wie weet, hoever je 't nog in de wereld brengt. Ik
ben ook niet altyd een hondendresseerder geweest en 'k heb
heel wat meer in mijn leven geleerd, dan ik nu noodig heb
om Capi of Joli-Coeur aan het geachte gezelschap voor te
stellen."
„Wat is u dan geweeest?" vroeg ik aarzelend.
„Dat zal ik je later misschien eens vertellen. Denk er
maar aan, jy staat op 't oogenblik op de onderste sport
van de l a d d e r Maar je kunt omhoog klimmen. Dat hangt
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voor een deel van de omstandigheden af, maar voor 't
grootste deel van jezelf, van je wil, je volharding. Wie
weet, denk je later nog wel met dankbaarheid aan den
armen muzikant, die je meenam de wereld in. Misschien
is het je geluk wel, dat ik je meenam van je pleegmoeder,
wie weet, mijn jongen!"
Langzamerhand werd Vitalis een zeer geheimzinnige
persoon voor me. Wat had ik graag antwoord gehad op al
mijn nieuwsgierige vragen! Maar ik durfde ze niet te doen.
Na Auvergne verlaten te hebben, kwamen we in de
groot golvende vlakte van Quercy. Ik herinner me niet,
ooit een dorder, armer, een droeviger landstreek gezien te
hebben. Uren en uren, niets dan woeste, onbebouwde droge
velden, met hier en daar een dun boschje van schraal en
spichtig kreupelhout. En nergens water, geen rivier, geen
beek, geen moerassige poel zelfs. In het midden van deze
vlakte ligt het dorp Bastide-Murat. Wij brachten er den
nacht door in de schuur van een herberg, 's Avonds zaten
we op een bank tegen den muur van den paardenstal te
genieten van de avondkoelte na den brandend-heeten
zomerdag op de schaduwlooze vlakte.
„Hier in deze streek," zei Vitalis, „misschien wel in deze
herberg, is een man geboren, die als staljongen begonnen
is en later koning werd. Hij heette Murat. Dit dorp is naar
hem genoemd. Ik heb hem gekend en dikwijls met hem
gesproken."
„Toen hij staljongen w a s ? " vroeg ik nieuwsgierig.
„Neen," antwoordde Vitalis glimlachend, „toen hij koning
was, in Napels, te midden van zijn hovelingen."
„Dus u hebt een koning gekend!" riep ik verbaasd uit.
Ik scheen het met zóó'n ongeloovige verwondering uitgeschreeuwd te hebben, dat Vitalis het uitschaterde van
het lachen.
En toen spraken we een heele poos geen van beiden.
In de struiken tegen den tuinmuur sjirpten de krekels
zacht en eentonig. Boven de daken der huizen stond de
volle maan aan den lichten avondhemel.
„Wou je gaan slapen?" vroeg Vitalis zacht, „of wil ik
je de geschiedenis van koning Murat vertellen?"
„O, dolgraag," zei ik dadelijk vol belangstelling. Toen
ging hij aan 't vertellen, uren lang, we vergatrff beiden den
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tijd. Ik genoot. Met groote oogen vol aandacht keek ik naar
Vitalis op. Zyn eerwaardig, doorgroefd gelaat met de
witte baard werd juist door 't blanke maanlicht beschenen.
Een wonderlijke droom leek me zijn verhaal.
't Was een avond, die ik nooit zal vergeten.
Toen ik na 't einde van 't verhaal de hooge gestalte van
Vitalis in 't maanlicht voor me uit zag gaan, kwam een
oogenblik de vraag in me op: Zou hij misschien ook een
koning geweest zijn?
Fluisterend zei ik Vitalis goenacht. En stil, zonder eenig
gerucht, legde ik mij ter ruste.

SNEEUW EN WOLVEN.
Zoo trokken we van stad naar stad, van dorp tot dorp.
De heerlyke zomertijd ging voorbij. De dagen werden korter.
De blaren dwarrelden over de wegen. Langs den hemel
dreven najaarswolken. Toen kwamen de najaarsbuien van
regen en wind. Doornat trokken we moeizaam over de
modderige landwegen, 's Avonds legden we ons doodmoe
en rillend neer in het logies van een eenvoudige herberg.
Dagen lang waren we allebei droefgeestig en stil en na de
groote vermoeienissen van den dag, gingen we 's avonds
vroeg ter ruste.
Toen de herfstregens ophielden, kwam de felle koude
noordenwind, die onze leden verstyfde. De arme Joli-Coeur
werd nog stiller en norscher dan wy. Vitalis wilde nu zoo
gauw mogelijk Parijs bereiken. Daar konden we gedurende
den winter voorstellingen geven en ons brood verdienen.
Zijn beurs scheen echter niet toe te laten, met den trein te
reizen. We gingen dus te voet, en waar we maar eenige
kans hadden, wat te verdienen, gaven we nog een paar
nummers van ons repertoire.
Een eindje buiten Ghartillon begon de lucht te betrekken, eerst egaal-grijs, toen al donkerder en donkerder. Dat
beteekende sneeuw!
Gelukkig bereikten we tegen den avond een groot dorp.
„Maar gauw naar bed. Remi," zei Vitalis, toen we in de
herberg waren. „We gaan morgen weer heel vroeg op weg.
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Dan kunnen we Troyes halen, voor de sneeuwbuien ons
overvallen. Daar blijven we voorloopig, want Troyes is een
flinke stad, waar wel wat voor ons te verdienen valt."
Vitalis zelf bleef nog wat by den haard zitten om JoliCoeur te verwarmen, 't Arme dier had dien dag ontzettend
geleden van de kou. Hij zat maar te bibberen en te klappertanden en was niet warm te krijgen.
Den volgenden morgen stond ik vroeg op, nog voor 't dag
was. O, wat zagen de landen er somber uit. Laag stond
de zwarte hemelkoepel op de aarde. Geen enkele ster!
Droefgeestig huilde de wind in den schoorsteen en blies in
het vuur onder de asch, zoodat de gloed telkens spookachtig
in de donkere gelagkamer laaide.
„Als ik u was, zou 'k m'n vertrek wat uitstellen," zei de
herbergier tot Vitalis. „Er komt een geduchte sneeuwbui."
„'k Heb te veel haast, 'k moet voor de sneeuw nog in
Troyes zijn."
„30 mijlen is geen klein uurtje," zei de herbergier nog.
Maar Vitalis bleef bij zyn plan. We vertrokken. Hij had
Joli-Coeur onder zijn buis gestopt om hem aan zijn eigen
lichaam te verwarmen. De honden, bly om het droge weer,
draafden vol moed voor ons uit. Gelukkig had Vitalis te
Dy on voor mij ook een schapenvacht gekocht. Ik droeg die
met de wol naar binnen, zoodat ik nu ook beter tegen de
kou kon.
De gure wind en het sombere weer maakten ons stil.
Zwijgend stapten we naast elkaar door, in flinken pas, om
warm te worden en om op te schieten.
Dag werd het niet. De zon kregen we niet te zien.
Alleen vertoonde zich in 't Oosten een melkbleek schijnsel
vlak bij de kim. De bladerlooze boomen stonden zoo triestig
en verkleumd in het vale licht. Door de droge blaren van
heggen en kreupelhout reuzelde de noordenwind.
Geen sterveling was er op den weg en op de velden;
een enkele ekster huppelde even over den grond, maar bij
't geluid van onze voetstappen vluchtte hij in golvende
zwaaien en met vreemd spottend gekrysch hoog in een
boom. 't Klonk me angstig en onheilspellend in de ooren.
Plotseling zagen we tegen 't zwart van de lucht een
nevelige vlek van uit 't Noorden ons naderen. Toen die
boven onze hoofden was, drong een vaag gemurmel van
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verwarde kreten tot ons door; 't waren wilde ganzen of
zwanen, die naar 't Zuiden trokken. Enkele vlokken dons
daalden dwarrelend voor onze voeten neer.
De wind draaide iets naar 't Westen. En toen dreven
zware mat-koperkleurige onweerswolken aan, heel laag
langs de aarde.
Weldra dwarrelden, gedragen door den wind, groote
luchtige sneeuwvlokken als witte vlinders voor onze oogen.
Maar om die sneeuw gaf ik niets. De kou hinderde my
't meest. Als 't bleef sneeuwen, ging de ijzige snijdende
wind misschien wat liggen. Al gauw waren het geen
luchtige sneeuw-vlinders meer, maar dichte drommen
zware vlokken, die als een geruischlooze regen neerdaalden.
„Wij schijnen niet meer in Troyes te mogen komen!"
zei Vitalis. „In de eerste de beste schuilplaats zullen we
maar blijven."
Maar waar zouden we die vinden? Door de dichte sneeuwdwarreling was nergens iets van een menschelijke woning
te ontdekken. En voor ons lag het sombere zwart van een
groot bosch.
Maar toch stapte ik met nieuwen moed naast Vitalis
voort. We zouden immers wel gauw een schuilplaats
vinden? In een oogenblik was alles om ons heen met een
dikke sneeuwlaag bedekt. De wind stak op en woei ons vlak
in 't gezicht. Van tijd tot tijd moesten we het hoofd omdraaien om eens diep adem te halen. De honden waren
achter ons gaan loopen; vlak op onze hielen zochten ze
beschutting tegen wind en sneeuw.
We vorderden maar langzaam. Op den weg door het
bosch vonden we weinig beschutting, want we liepen vlak
tegen den wind in. En toen die wat ging liggen, begon de
sneeuw nog dichter neer te dalen. We keken in een duizelige
warreling van groote vlokken, die de oogen verblindde.
Het geluid van onze voetstappen werd geheel en al gedempt
door de dikke sneeuwlaag. Nergens was eenige beschutting
of iets wat ook maar op een schuilplaats geleek te ontdekken, hoe we onze oogen ook pijnigden. Ik kreeg het
gevoel, of we in een groot net van witte mazen gevangen
waren en er kwam een vage angst in me. Maar we moesten
voort! Onze voeten zakten al dieper in de sneeuw, het gaan
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werd steeds moeilijker en de vlokken schenen in steeds
dichter drommen neer te dalen. Plotseling strekte Vitalis
den arm uit en wees met de hand vooruit. Daar, in een
open plek van het woud, stond iets dat leek op een hut.
We gingen er dadelijk op af! Nergens was meer een spoor
van een weg of pad te zien. En het leek wel, of er een sloot
lag tusschen onzen weg en de hut. We liepen nog een eind
voort, tot de open plek eindigde en het kreupelhout begon.
Toen gingen we voorzichtig, stap voor stap, op onze schuilplaats af. Zonder ongelukken kwamen we er. 't Was een
soort hut, door houthakkers gemaakt van zware takken en
rijshout. Het dak was gelukkig zoo dik, dat het geen sneeuw
doorliet. De honden waren ons al voor gegaan, blaffend
van blijdschap rolden zy zich heen en weer op den grond,
om zich te drogen. Nou, wij waren niet minder blij met
de schuilplaats.
„Ik dacht 't wel," zei Vitalis, „dat er hier, waar de
houthakkers pas aan 't werk geweest zijn, een hut zou
staan. Nu kan 't voor mijn part nog wat sneeuwen, hoor."
„Ja, laten de vlokken nu maar vallen," antwoordde ik
dapper en ik ging naar de opening en schudde daar mijn
buis en mijn hoed af.
In onze schuilplaats was een aarden bank gemaakt en
er lagen eenige groote steenen, die als zitplaatsen dienst
gedaan hadden. Maar waar we het meest mee in onzen
schik waren, dat was een soort haard van baksteenen in
den hoek van de ruimte. Vuur! We konden vuur aanleggen! Hout was er in overvloed en vlak bij de hand. Je
had het maar voor 't grijpen. Alleen moesten we zorgen,
de wanden en het dak niet te veel te verzwakken. Na een
oogenblik knetterde er een behaaglijk vuurtje in onzen
haard. Het zette ons kamertje wel in een dikke rook, maar
daar gaven we niet om. Nu konden we onze verkleumde
leden gelukkig eens wat verwarmen. Steunende op mijn
handen, blies ik het vuur nog wat aan; de honden kropen
er knorrend van welbehagen vlak bij. Joli-Coeur verliet
ook al heel gauw zijn veilig plekje onder de vacht van zyn
meester. Met een koddig-onderzoekenden blik keek hij eerst
eens in 't rond, waar hij nu eigenlijk wel was. De schuilplaats scheen hem te bevallen; hij sprong op den grond,
nam het beste plekje bij 't vuur in beslag en precies als
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een mensch strekte hij zyn kleine bevende handjes naar
de vlammen uit.
Onze meester was een man van voorzorg en ervaring,
's Morgens voor we op weg gingen had hij wat proviand
ingeslagen: een stuk brood en een hompje kaas. 't Beloofde
wel geen heerlijke maaltijd, maar daar dachten we ook
zelfs niet aan. Toen Vitalis het te voorschyn haalde,
richtten er zich al de oogen vol verlangen naar. Maar 't was
niet veel, dat we kregen. Onze meester verdeelde de helft,
de rest ging weer in zijn knapzak. Dat was wel een teleurstelling voor ons, met onze hongerige magen.
„Ik ken den weg hier niet," zei Vitalis, toen ik hem
vragend aankeek. „Ik weet niet of we voor Troyes wel een
herberg zullen vinden, om te eten. 'k Weet alleen dat hier
in deze streek reusachtige bosschen liggen. Misschien zyn
we mylen van een woning, 't kan ook best zijn, dat we
voorloopig in deze h u t opgesloten zitten. We moeten dus
nog een stuk voor ons middagmaal bewaren."
Nu, ik begreep dat wel, maar de honden waren niet zoo
gauw tevreden gesteld. Toen ze de rest in den zak zagen
verdwynen, terwijl ze toch eigenlijk pas aan hun maaltyd
begonnen waren, strekten ze vragend den poot naar h u n
meester uit. Met smeekende oogen keken ze naar den zak.
Maar al hun bidden en liefkozen hielp niet. De zak ging
niet meer open.
Al was de maaltyd ook heel karig geweest, toch waren
we er van opgeknapt en versterkt. En wat zaten we heerlyk
beschut en wat genoten we van de koesterende warmte
van het vuurtje! Ik vond het zelfs niet ongezellig in onze
schuilplaats. En ik geloofde niet, dat we er zoo lang zouden
moeten blijven, als Vitalis dacht. Het zou toch niet blijven
sneeuwen? Ik keek eens buiten de hut. De wind was geheel
gaan liggen; loodrecht, geruischloos vielen de vlokken neer.
Maar even snel en even dicht als tevoren. Van den hemel
was geen stukje te zien, het licht scheen van den blinkendwitten grond te komen.
De honden lagen nu in allerlei houdingen vlak bij 't vuur.
Capi met zijn neus in de warme asch. Ze sliepen alle drie
als marmotten.
Ik kreeg er ook slaap van. 'k Was heel vroeg op geweest
en voelde nu eigenlyk pas, hoe doodmoe ik w a s . . . .
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Hoe lang ik wel geslapen had, toen ik wakker werd,
weet ik niet. Ik keek naar buiten. Het sneeuwen had opgehouden. Voor de opening van onze schuilplaats lag een
hooge laag sneeuw, om tot aan de knieën in weg te zakken.
Hoe laat zou het zijn? Ik kon het niet aan mijn meester
vragen. We hadden den laatsten tijd heel weinig verdiend.
Vitalis had zijn horloge moeten verkoopen, hetzelfde groote
zilveren horlgoe, waarop Capi zijn eerste kunsten vertoond
had in de herberg van ons d o r p . . . .
En buiten was heelemaal niets van dag of nacht te zien.
Op den grond een schitterend witte sneeuwlaag, daarboven
een mistige donkerte en aan den hemel een zwak schijnsel
van licht. Er hing een roerlooze stilte om ons heen; geen
enkel geluid, hoe fijntjes ook, trof 't oor. De zwaarte van
de sneeuw deed ook 't fijnste twygje bewegingloos hangen.
Alleen als 't te ver moest doorbuigen, gleed er een laagje
sneeuw onhoorbaar tot fyn poeder neer. Met ingehouden
adem staarde ik rond in 't witte sprookjesland.
„Krijg je lust om op weg te gaan?" vroeg Vitalis.
„'k Weet 't niet," antwoordde ik: „Wat u het beste vindt."
„Nu, ik heb meer lust om hier te blyven met een veilig
dak boven ons hoofd en een heerlyk vuurtje, om ons te
warmen."
'k Dacht aan 't kleine stukje brood, dat we nog maar
hadden, maar 'k zei niets.
„'k Denk, dat het wel gauw weer zal gaan sneeuwen,"
ging Vitalis voort. „We moeten niet op goed geluk op weg
gaan, als we niet weten, hoe ver we van een menschelijke
woning af zijn. Een nacht in de sneeuw zou ons niet erg
bevallen. We kunnen hem beter hier doorbrengen, warm
en droog."
Vitalis verdeelde nu de rest van de proviand onder ons
zessen, 't Was in een oogenblik in onze magen verdwenen.
Toen de honden hun deel op hadden, bleven zij vol verwachting Vitalis vragend aanzien, met kwispelende staarten.
„'t Is op, vrienden," zei Vitalis. Capi snuffelde eens even
aan den knapzak en legde zich toen met een gelaten zucht
weer bij 't vuur. De anderen volgden met onvoldane
bewegingen zijn voorbeeld. Zerbino bleef het langst vragen
en toen hij zich ook maar neerlegde, knorde hy ontevreden
en keek ons gramstorig aan.
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Intusschen was het al weer gaan sneeuwen. In korten
tijd zag j e d e sneeu wlaag al hooger worden; van het lage
hout staken alleen de bovenste fijne twygjes nog boven
het wit uit en weldra zouden ook die geheel onder de sneeuw
bedolven zijn.
Aan het allengs dichter wordende duister zagen we dat
het avond was. Ik begreep dat we in ieder geval den nacht
in onze schuilplaats zouden moeten doorbrengen. Dan is
't m a a r 't beste te gaan slapen, dan vergeet je honger en
ongerustheid, dacht ik. Ik deed myn schapenvacht, die ik
bij 't vuur gedroogd had, om en legde me weer bij de
honden neer.
„Ja, ga maar slapen, mijn jongen," zei Vitalis, „ik zal
eerst wacht houden. Als ik ook wat slapen wil, zal ik je wel
wekken. We hoeven wel geen gevaar te vreezen, maar we
moeten het vuur aanhouden. Als 't sneeuwen ophoudt,
hebben we kans op geduchte kou."
In een oogenblik sliep ik.
Toen mijn meester me wakker maakte, dacht ik, dat de
nacht wel haast om was. Het vuur brandde nog altyd, het
sneeuwde niet meer.
„Nu is 't jouw beurt hoor. Remi," zei Vitalis. „Je hebt
alleen maar van tijd tot tijd wat hout op 't vuur te doen.
Kijk eens, 'k heb een heelen voorraad voor je klaar gelegd."
Hij had het me dus wel gemakkelijk gemaakt. Ach, had
hij het maar niet g e d a a n . . . .
Vitalis strekte zich n\i op zijn beurt voor het vuur uit,
met Joli-Coeur in een deken gerold, tegen zich aan. Na een
oogenblik hoorde ik aan zijn zwaar en rustig ademhalen,
dat hy sliep.
Voorzichtig stond ik op en op de teenen sloop ik naar
de opening van onze hut om eens naar buiten te kijken.
Overal in 't rond een golvende sneeuwlaag, waar alleen de
hooge boomen bovenuit staken. De hemel stond vol groote
helder-schitterende sterren. Het landschap stond in een
wonder-bleeken schijn, die van de glinsterende sneeuw
oplichtte. Het scheen hard te vriezen, want een ijskoude
luchtstroom kwam me van buiten tegen. En bijwülen hoorde
je in de dood sehe stilte de sneeuw onder de verstijving
van den vorst zacht kraken.
Wat een groot geluk, dat we deze hut gevonden hebben,
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dacht ik. Wat zou er van ons geworden zijn in het groote
sneeuwwoud bij die felle kou?
Hoe voorzichtig en zacht ik ook opgestaan was, toch
waren de honden er wakker van geworden. Zerbino was
overeind gekomen en bij me komen staan. Het landschap
scheen hem echter al gauw te vervelen en hij maakte
aanstalten, om een uitstapje te gaan maken. Dadelijk beval
ik hem met de hand naar binnen te gaan. Hoe had 't diei
er lust in het warme vuurtje te verlaten en in die snijdende
kou een wandeling te maken! Zerbino gehoorzaamde, hij
zette zich bij 't vuur neer, met zijn neus naar de opening
in een weerbarstige houding; 't was duidelijk aan te zien,
dat hij zijn plannetje nog niet had laten varen.
Bewegingloos staarde ik nog een tijd lang naar buiten.
Het eenzame sneeuwwoud met zijn doodsche stilte maakte
me zoo treurig, dat me de tranen van trieste verlatenheid
in de oogen kwamen.
Met een zucht van benauwing ging ik eindelijk weer naar
binnen. Ik legde eenige stukken hout kruiselings op 't vuur
en zette me op een steen neer.
Mijn meester sliep rustig, de honden en Joli-Coeur ook.
Van het haardvuur stegen mooie heldere vlammen omhoog,
waaruit telkens als een luchtig vuurwerk knetterende
vonkjes opstoven.
Langen tijd zocht ik in het aardige schouwspel van vonken
en vlammen verstrooiing. Toen kwam er een loomheid over
m'n leden, en een verdooving van mijn gedachten, heel langzaam en ongemerkt. Doordat ik niets anders te doen had,
dan van tijd tot tijd een paar stukjes hout van den grooten
voorraad naast me op het vuur te leggen, had de slaperigheid gemakkelijk spel met me. Denkende, dat ik wakker
bleef, dommelde ik heel geleidelijk en ongemerkt in
Plotseling schrok ik door woedend hondengeblaf wakker.
Het was nog nacht. Het vuur was bijna uit. Het was stikdonker in de hut. Het nijdig geblaf hield aan. Nu herkende
ik 't geluid van Capi. Maar wat vreemd. Zerbino noch Dolce
beantwoordden het geblaf van hun kameraad. Ze bleven
doodstil, hoe heftig Capi ook aanhield.
Vitahs schrok wakker.
„Wat is er? Wat gebeurt er?" riep hij, terwijl hy gejaagd
overeind kwam.
Alleen op de Wer. 3e dr.
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„Ik -weet het niet!" antwoordde ik ongerust.
„Je bent ingeslapen, 't vuur is uit."
Capi stond bij de opening woedend te blaffen.
Daar hoorden we opeens antwoord van de andere honden:
enkele malen achter elkaar een klaaglijk gejank. Dat was
Dolce. 't Geluid kwam van achter onze hut, vlak by.
Dadelijk wilde ik er op af, maar Vitalis hield me terug.
„Gooi wat hout op 't vuur," beval hij kort. Toen nam
hy een nog gloeiend stuk hout van den haard, blies het met
kracht aan, dat het weer vlammen gaf en liep er toen mee
naar buiten.
„Volg me," zei Vitalis. „Vlak achter me! Kom, Capi!"
Op hetzelfde oogenblik, dat we buiten de hut kwamen
klonk er een vreeselyk rauw gehuil in de donkere stilte.
Capi sprong angstig tegen ons op.
„Wolven!" schreeuwde Vitalis. „O, God, waar zijn
Zerbino en Dolce?"
Die vraag deed me sidderen, mijn borst kromp ineen
van benauwing. Terwijl ik sliep waren ze natuurlijk naar
buiten gegaan. Zerbino had zijn zin doorgedreven en Dolce
was hem gevolgd. En nu hadden de wolven ze verscheurd.
Dat begreep ik wel uit den vreeselijken kreet van Vitalis.
„Neem ook een stuk hout, vlug. We gaan ze te h u l p ! "
In mijn dorp had ik de ontzettendste verhalen over
wolven gehoord. Ik was er doodsbenauwd voor. Toch volgde
ik het bevel van Vitalis onmiddellijk op. Toen we op de
open plek in 'tbosch kwamen, zagen of hoorden we niets
meer van wolven en ook niet van Zerbino en Dolce. Wel
ontdekten we indrukken van hun pooten in de sneeuw.
Dadelijk volgden we die. Ze gingen naar de hut, er om heen,
en gingen toen verloren in een plek, waar de sneeuw overal
in 't rond omgewoeld w a s . . . .
„Zoek, zoek, Capi," zei Vitalis en daarop floot hij om
Zerbino en Dolce te roepen. Maar geen enkel geblaf antwoordde. Geen enkel geluid verbrak de ontzettende stilte
om ons heen.
En Capi, die anders zoo gehoorzaam en dapper was,
volgde het bevel van zyn meester niet op. Vol onrust en
angst drong hy zich tegen ons aan.
We probeerden nog de sporen in de sneeuw verder te
volgen, maar in de duisternis gingen ze verloren voor onze
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oogen, die door 't helle wit van de sneeuw telkens verbKnd
raakten.
Vitalis floot nog eens. „Zerbino! Dolce!" riep hij met
zware stem. Tot ver in de roerlooze, zwarte stilte klonk het
door; we luisterden lang vol ingespannen opmerkzaamheid.
Maar het bleef stil, d o o d s t i l . . . .
Daar stonden we samen, in de benauwende eenzaamheid van den stillen, donkeren nacht, besluiteloos....
„Arme Zerbino! Arme Dolce!" bracht ik met moeite uit.
„Ja," antwoordde Vitalis dof en toonloos, „arme vrienden! De wolven hebben ze mee, het bosch in, om ze te
verscheuren... O, jongen, waarom heb je ze laten g a a n ? . . . "
Mijn keel werd dichtgeknepen. Ik trilde op mijn beenen.
Een knagend zelfverwyt kwam in m e . . . .
„'kZal ze zoeken!" stamelde ik en liep het woud in.
Maar Vitalis greep me vast. „Waar wil je zoeken?"
vroeg hy.
„'k Weet 't niet!" fluisterde ik.
„Hoe zullen we den weg vinden in de duisternis en de
sneeuw?" zei Vitalis.
„Als ze niet op mijn roepen antwoorden, zyn ze al wel
heel ver w e g . . . . En dan, we moeten oppassen, zelf niet
door de wolven overvallen te worden; we hebben niets
om ons te verdedigen."
Met looden schreden volgde ik Vitalis naar de hut. Hoe
vreeselijk, onze twee vrienden zoo aan h u n lot over te
moeten laten, er afstand van te doen voor a l t y d . . . . en
dat door mijn schuld.
't Is jouw schuld, jouw schuld, jouw schuld, klonk het
beschuldigend in mij.
Bij de hut gekomen, keek ik nog eens om, voor 't laatst
luisterde ik met pijnigende o p l e t t e n d h e i d . . . . maar de
beklemmende stilte werd geen oogenblik v e r b r o k e n . . . .
toen volgde ik mijn meester naar binnen.
Daar wachtte ons nieuwe schrik.
De vlammen van 't vuur verlichtten de geheele ruimte,
en dadelijk zagen we het allebei: Joli-Coeur was weg!
Het dekentje waarin hij gewikkeld was, lag nog hg het
vuur. We riepen hem. Maar hij kwam niet te voorschyn.
„Toen 'k wakker werd, had ik hem nog by me, dat weet ik
zeker," zei Vitalis. „Hij is verdwenen, toen wy weg waren."
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Dadelijk gingen wy elk met een paar brandende takken
naar buiten. Wij zochten den geheelen omtrek af, om zijn
spoor in de sneeuw te vinden. Telkens herhaalden we het

onderzoek met de oogen vlak bij den grond. Maar er was
nergens eenig indruksel te vinden.
„We moeten den dag afwachten," zei Vitalis met wanhopige stem.
„Hoe lang zal het nog wel d u r e n ? " vroeg ik bedremmeld.
„Een paar uur, denk ik."
Vitalis ging voor 't vuur zitten. Met het hoofd in de
handen staarde hij met een onbeweeglijk gelaat in de
vlammen. Ik zette me in een duister hoekje, op eenigen
afstand. Ik durfde hem geen oogenblik in zijn droef en
somber gepeins te storen, hoe mij de toestand ook benauwde.
Van tijd tot tyd stond hij even op, ging naar buiten, riep,
boog zich om beter te luisteren, keek naar het uitspansel
en kwam dan weer zwijgend by het vuur zitten.

«
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O, had mij me maar alles verweten, me geslagen
Ik vond het ontzettend, hem zoo somber en geslagen te
zien zitten, uren lang, onbeweeglijk, in een vreeselyke stilte.
Het was me, of deze nacht van wanhoop nooit eindigen zou.
Eindelijk zag ik de sterrenlichten verbleeken, de hemelruimte opklaren. Het werd morgen. Toen we de dingen om
ons heen een beetje onderscheiden konden, gingen we
dadelyk aan 't zoeken. Eerst een langen tijd vergeefs. Toen
zagen we opeens tegelijk, dat de sneeuw op 't dak omwoeld
was, tot vlak bij een dikken boomtak, die over de hut hing.
En de tak van den grooten eikeboom volgend, ontdekten
wij heel hoog in een mik van twee zware takken, een kleine
gestalte van een donkere kleur.
Het was Joli-Coeur. Beangst door 't gehuil der wolven
en 't blaffen en janken van de honden was hij tijdens onze
afwezigheid in den boom gevlucht. Daar voelde 't arme
dier zich veilig. Inéén gehurkt van de kou was hy blyven
zitten zonder naar ons geroep te luisteren. Zou hij bevroren
zijn? Mijn meester riep hem vriendelijk toe, maar hij bleef
onbeweeglijk, of hij dood was.
Vitalis bleef vriendelijk lokkend roepen, maar Joli-Coeur
gaf geen enkel teeken van leven. Dicht ineengedrongen
bleef de kleine gestalte roerloos zitten. Mijn hart klopte
me in de keel.
„Als u 't goed vindt, ga 'k hem halen," zei ik met trillende stem.
„Je zult je hals breken. Remi."
„O, wees u daar maar niet bang voor." En daar ging ik
al naar boven. Wat was ik gelukkig, dat ik nu eens iets kon
doen. De stam was heel dik en glad van ijzel en sneeuw.
Maar ik had in mijn dorp wel klimmen geleerd. Gebruik
makende van kleine takjes en uitsteeksels had ik al gauw
den eersten tweesprong bereikt. Nu was 't verder gemakkelijk en had ik alleen maar te zorgen, niet uit te glijden
op de bevroren sneeuw. Onder 't klauteren sprak ik zacht
en lokkend tot Joli-Coeur, die zich niet bewoog, maar me
voortdurend met zijn kleine schitterende oogjes aanstaarde.
Ik was vlak bij hem, ik strekte mijn hand uit om hem
te pakken. . . daar sprong hij opeens op een anderen tak.
Ik volgde hem ook daar. Maar hoe goed ik ook klimmen
kon, tegen Joli-Coeur kon ik niet op.
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Als hü niet zoo nat en verkleumd was geweest bad ik
het dan ook nooit van hem gewonnen. Nu moest het uitgeputte dier 't ten slotte toch opgeven. Hy liet zich naar
beneden gleden en was toen met een sprong op den schouder
van Vitalis. Dadelgk kroop hy onder zyn wollen buis.
Ik loosde een zucht van verlichting. Joli-Coeur hadden
we ten minste terug. Maar nu de honden nog. Ik gaf alle
hoop nog niet op. We gingen aan 't zoeken. Al gauw vonden
wy de plaats, waar we 's nachts ook al gezocht hadden. En
nu op den dag was het gemakkelijker te raden, wat er in
den donkeren nacht gebeurd was. Hun tocht in de duisternis
had hun 't leven gekost, daar was geen twijfel meer aan.
We konden hun spoor volgen langs de stapels takkenbossen,
een 20 meter verder. Daar hield het o p . . . . daar vonden
we andere indrukken, 't Was duidelijk te zien, hoe de
wolven met een paar groote sprongen de arme dieren
overvallen hadden en ze toen meegesleept tot in 'tdoornig
struikgewas; hier en daar was de sneeuw rood bedrupt.
Arme Dolce, arme Zerbino. We zouden ze nooit terugzien...
Een lange poos staarde Vitalis met strakke oogen voor
zich heen. Toen keerde hy zonder een woord te zeggen naar
de hut terug. Ik volgde hem met wankele schreden....
onder knagend zelfverwijt.
Zwygend gingen we dadelyk Joli-Coeur verzorgen. Vitalis
warmde zyn handen en pootjes bij 't vuur, zooals moeders
dat wel met haar kleintje doen. Ik verwarmde in dien tyd
de deken. En daar wikkelden we hem toen in. Hadden we
maar wat warms voor hem te drinken gehad. Maar 't koesterend vuur was 't eenige, dat we hadden.
Vitalis zette zich by den haard. Ik zocht er ook een plekje
by, maar zoo, dat mijn meester me niet in 't gelaat kon
zien. En zoo zaten we langen tyd, zonder één woord, voor
ons in het grillig gespeel der vlammen te staren. We dachten
alleen en maar aldoor aan onze arme vrienden, aan Dolce
en aan Zerbino.... Ze waren onze makkers geweest op
onze verre tochten, in voor- en tegenspoed, te zamen hadden
we gewerkt voor ons dagelijksch brood, we hadden gaandeweg vergeten, dat ze dieren waren. Wij hadden het gevoel
twee trouwe makkers, twee leden van de kleine familie
verloren te hebben. Het gevoel van diep berouw benauwde
myn borst, belemmerde mijn ademhaling, gaf me een droog.
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stroef gevoel in de keel. Het bloed steeg me telkens naar
het hoofd, er stonden zweetdroppels op m g n voorhoofd,
mijn oogen b r a n d d e n . . . .
O, wat verlangde ik naar één enkel v?oord van den zwygenden, grijzen meester. O, had hy me maar alles verweten,
me in woede geslagen, me v e r v l o e k t . . . . Maar hij bleef
zwijgen. Hij nam in 't geheel geen notitie van me. 'k Geloof
ook, dat hy er niet aan dacht, dat ik by hem was. Hij dacht
maar alleen aan zijn kleine vrienden, aan hun jammerlijk
e i n d e . . . . aan hun hulpgejank in den donkeren n a c h t . . . .
Eïn dat hy ze nooit, nooit terugzien zou

JOLI-GOEUR.
Den volgenden morgen kon ik haast niet gelooven, dat
er dien nacht zooveel verschrikkelijks gebeurd was. 't Leek
me bij oogenblikken een benauwde droom — geen werkelykheid. Het sombere, vale woud van den nacht lag nu doorschitterd van klaar zonnelicht, dat opsprankelde van het
smettelooze wit. Maar een blik op Vitalis was genoeg, om
mij al de ellende van den nacht weer in te denken. Hy
zat gebogen over het vuur. Van tyd tot tijd stak hij de hand
onder de deken om naar Joli-Coeur te voelen. Toen ik me
voorzichtig over hem boog om naar den stakkerd te zien,
hoorde ik het arme dier klappertanden. Zijn van kou
verstijfde lichaam was zoo niet warm te krygen, zoo kwam
er geen beweging in zyn bijna gestold bloed.
„We moeten in een dorp zien te komen," zei Vitalis
somber, terwijl hij opstond. „Zoo gaat Joli-Coeur hier dood.
We zullen vertrekken."
We verwarmden nog eenmaal den deken en wikkelden
Joli-Coeur er dicht in. Toen stopte mijn meester hem onder
zyn vacht.
„Een schuilplaats, die ons heel veel gekost heeft," sprak
Vitalis met bevende stem. Toen stapte hij naar buiten, ik
volgde hem zwijgend. Capi moest een paar keer geroepen
worden. Het trouwe dier bleef telkens in afwachtende houding zitten en snuffelde dan in de richting van de plaats,
waar zijn makkers den dood gevonden hadden. Hij miste
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ze en begreep niet, dat we zonder hen gingen v e r t r e k k e n . . .
Pas waren we op den grooten weg, of we kwamen een
kar tegen. De voerman vertelde ons, dat we binnen 't uur
in een dorp zouden komen.
Nu zetten we er met nieuwen moed den pas in, over den
moeilijk begaanbaren sneeuwweg. Telkens vroeg ik naar
Joli-Coeur; hij bleef maar bibberen en beven.
Eindelijk lag opeens het dorp voor ons, de huisjes klein
en laag onder 't dikke sneeuwkleed. We liepen het dorp in.
Voor een groot hotel met een prachtig verguld uithangbord
bleef Vitalis staan. Door de geopende keukendeur zag ik
een tafel vol met stukken heerlijk vleesch. Op een groot
fornuis stonden verscheidene koperen pannen, waaruit
kleine witte wolkjes vroolijk omhoog stegen. Een heerlijke
lucht van geurige soep deed ons watertanden.
Zouden we hier binnen gaan, in dit rijk en deftig hotel?
Anders zochten we juist de onaanzienlijkste, de goedkoopste
herberg en dan waren we vaak nog blij, niet teruggestuurd
te worden!
Mijn meester richtte zich op in deftige houding, ging met
den hoed op de keuken binnen en vroeg op bevelenden
toon een goede kamer met vuur.
Eerst had de herbergier niet eens de moeite genomen
op te zien, toen wij de keuken binnenstapten. De deftige
manieren van mijn meester schenen hem echter ontzag in
te boezemen. Hij gaf een dienstmeisje bevel, ons een kamer
te wyzen. Terwijl zij het vuur aanmaakte, zei Vitalis tegen
mij: „Gauw, in bed." Ik keek hem verwonderd aan. 'k Was
liever aan tafel gegaan, dan onder de wol. Maar Vitalis
herhaalde kort en bevelend: „Vlug, onder de dekens."
Ik moest natuurlek gehoorzamen. Vitalis stopte me er
diep onder en legde het dekbed over me heen tot onder
de kin.
„Hoe gauwer je nu warm bent, hoe beter," zei Vitalis.
Ik had nog willen zeggen, dat ik het heelemaal niet koud
had, dat Joli-Coeur meer behoefte aan warmte had. Maar
ik durfde niets meer tegen te spreken.
Terwijl ik onbeweeglyk bleef liggen, keerde en wentelde
Vitalis tot groote verbazing van de dienstbode de arme
Joli-Coeur boven het vuur, of hij hem roosteren wou. Ik
begreep er niets van.
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„Ben je w a r m ? " vroeg Vitalis.
„Ik stik bijna."
„Dat moet ook!" Snel kwam hij naar me toe, stopte
Joli-Coeur bij me in bed en beval mij, hem goed tegen myn
borst onder het dek te houden. Het arme dier, anders zoo
weerbarstig en vol nukken en grillen, was nu zoo gedwee
als een lam. Bewegingloos lag hij in mijn arm, hy was nu
niet koud meer, maar juist gloeiend als vuur.
Mijn meester ging even weg en kwam spoedig terug met
een kom warmen wijn met veel suiker. Hij wilde Joli-Coeur
er van laten drinken, maar de stakker kon zijn tanden niet
van elkaar krijgen. Met zijn kleine schitteroogjes keek hij
ons bedroefd aan; ze smeekten, hem toch maar met rust
te laten. Meteen stak hij zijn armpje boven dek uit; dan
naar Vitalis, dan naar mij.
„Wat zou hij toch willen?" vroeg ik.
„Hij is vroeger ook eens erg ziek geweest," zei Vitalis,
„toen is hij adergelaten. Dat heeft hem toen verlicht en
geholpen. Daarom wil hij het nu w e e r . . . . "
Mijn meester keek even bezorgd en angstig voor zich
heen. Joli-Coeur voelde zich doodziek, dat was duidelijk te
zien. Anders zou hij den wijn met suiker niet weigeren,
waar hij anders zoo dol op was.
„Drink jij den wyn maar uit en blijf in bed; ik zal een
dokter halen," zei Vitalis.
Ik deed, wat mijn meester zei. En puffend van de warmte,
bleef ik met Joli-Coeur in mijn armen alleen.
Na een poosje kwam Vitalis terug met een heer met een
gouden bril o p : de dokter. Dadelijk kwam hy op me toe,
legde zijn hand op mijn hoofd en zei kortaf: „congestie."
Meteen schudde hij bedenkelijk het hoofd. Misschien ging
hij me wel aderlaten!
„Ik ben niet ziek," zei ik gauw.
„Wat, niet ziek? De jongen ijlt."
Zonder hierop te antwoorden, tilde ik de dekens op efi
liet Joli-Coeur zien, die zijn armpjes om mijn hals had
geslagen.
„H ij is ziek," zei ik toen.
De dokter deed van verbazing een paar stappen achteruit, naar de deur. Toen wendde hy zich weer om naar
Vitalis.
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„Wat, heeft u my durven roepen voor een aap, door dien
sneeuwboel h e e n . . . . "
•
Maar mijn meester bleef dood-kalm. Beleefd en voornaam
hield hy den dokter terug en vertelde hem van den verschrikkelyken nacht. „Zeker," sprak Vitalis, „de zieke is
maar een aap. Maar als u wist, wat een trouwe makker
hij voor ons is, hoe slim en vernuftig hy optreedt in onze
tooneelstukken, dan zou u begrijpen, dat we met zoo'n
merkwaardig dier niet naar een veearts kunnen gaan.
Bovendien, ieder beschaafd mensch weet toch, dat de meeste
dorpsveeartsen maar ezels zijn. Maar wie zelfs in 't onaanzienlijkste dorp aanbelt bij een dokter, weet, dat hij een
man zal treffen van ontwikkeling en beschaving en een
waar mensch. En vindt u het ten slotte niet interessant eens
te zien, hoever uw kennis van menschelijke ziekten ook
voor een aap geldt?"
Vitalis had het gewonnen. De dokter naderde ons bed.
Joli-Coeur had hem onder het gesprek al wel tien keer zyn
polsje toegestoken. Hij had allang in de gaten, dat die
vreemde heer een dokter was.
„Zie," zei Vitalis, „heb ik te veel gezegd? Joli-Coeur heeft
u al herkend als dokter, hij wil zijn polsje al laten voelen."
Nu was de dokter heelemaal gewonnen. Hij onderzocht
Joli-Coeur. En het resultaat was treurig: „Groot gevaar
voor longontsteking."
De dokter nam het armpje, dat het arme benauwde dier
hem al zoo vaak toegestoken had. Het lancet drong diep
in de aderen, zonder dat hij een geluidje van pyn gaf.
Hy begreep, dat dit hem beter moest maken.
De dokter legde een mosterdpleister en schreef papjes
en drankjes voor.
Ik was uit bed gegaan, om Joli-Coeur te verplegen;
natuurlijk onder leiding van mijn meester, 't Arme dier
liet zich graag door mij helpen. Telkens bedankte hy me
met een zachten glimlach, zyn blik was waarlyk geheel
menschelijk geworden. Ach, die kleine Joli-Coeur. Voor
enkele dagen was hij nog zoo vlug en dartel, zoo ondeugend,
wilde hij altijd anders dan wij, altijd in de weer om ons een
poets te bakken, en nu? Geduldig en gedwee liet hy alles
toe; zooals wy 't wilden, vond hij het goed. Hy scheen
behoefte te hebben aan een zacht woord, aan bewyzen van
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vriendschap en liefde. Zelfs Capi, die hy zyn leven lang
geplaagd had, moest er bij te pas komen. Als een verwend
kindje wilde hij ons alle drie voortdurend bij zich hebben.
Als één van ons even van zijn bed vandaan ging, werd hy
boos. Al spoedig begon hij vreeselyk te hoesten; zyn lijfje
schudde en schokte, het maakte hem dood-moe. Van benauwdheid ging hij overeind zitten, diep voorover gebogen;
de aderen op zijn voorhoofd zwollen op, de tranen liepen
hem uit de oogen. 't Scheen telkens, of hy stikken z o u . . . .
•**
Op een morgen vertelde Vitalis me, dat de hotelhouder
hem de rekening gepresenteerd en om betaling gevraagd
had. En nu had hij nog ruim een gulden over! De eenige
manier om aan geld te komen was een voorstelling te geven.
Maar hoe? Een voorstelling zonder Zerbino en Dolce,
zonder Joli-Coeur? Dat was immers onmogelijk. Maar
't moest! Hoe konden we anders voor den armen zieken
Joli-Coeur blijven zorgen? Of we al bleven overleggen, er
was geen andere uitweg. Er moest gehandeld worden, en
hoe eer hoe beter! Terwijl ik op den zieke paste, ging Vitalis
er op uit. Hij vond een geschikte plaats voor onze vertooning
op de overdekte m a r k t ; in de open lucht was 't bij de
strenge kou niet te doen.
Toen maakte Vitalis aanplakbiljetten en wist uit een paar
planken een tooneeltje samen te stellen. Van het weinige
geld, dat er overgebleven was, nam hy nog wat af voor
kaarsen, die hij doormidden sneed om de verlichting grooter
te maken.
Door het raam van onze kamer zag ik hem telkens komen
en gaan door de sneeuw, om voor alles te zorgen. En met
angstig gevoel dacht ik: zal er wel iets van terecht komen,
wat zal dat voor een voorstelling moeten worden? Daar
hield de omroeper vlak voor 't hotel stil. Na een langen
roffel op de trom, begon hij te lezen. Ik drukte het oor vlak
tegen het raam. Het was ons programma! Goed volgen kon
ik het niet, maar dit maakte ik er wel uit op: Vitalis
beloofde de zeldzaamste nummers, hy sprak van een
kunstenaar, door 't gansche heelal beroemd — dat was
Capi — en van een jeugdigen zanger, die een wonder was
in de muzikale wereld — dat was ik. En wat me nog het
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meest verbaasde, was, dat er geen bepaalde prijzen voor
de plaatsen waren, men kon betalen, wat men wilde, en
dat behoefde men pas na gehoord en gezien te hebben — na
't applaus!
Hoe gewaagd van Vitalis. Want wat zou er te bewonderen
zijn7 Capi, ja, die verdiende allen lof, maar ik7 Wat kon
ik den menschen voor b^zonders laten hooren7
Bij het tromgeroffel was Capi vroolijk opgesprongen en
blaffend danste hij om me heen. En Joli-Coeur, hoe doodziek ook, had zich half opgericht. De dieren begrepen, dat
't ons gold, onze voorstelling. Ach, die goede, trouwe JoliCoeur, hij wilde met alle geweld opstaan en ik kon hem
maar met moeite in bed houden. Toen begon hij met vlugge,
zenuwachtige bewegingen te beduiden, dat hy zijn generaalsuniform aan moest: zyn jas met epauletten, zijn roode
broek met vergulde biezen, zijn steek met de p l u i m . . . .
Hij vouwde de handen, hij streelde me, hij smeekte met
zijn oogen. En toen hij zag, dat hij zoo zijn zin niet kreeg,
probeerde hij nijdig te worden. Ten slotte liepen hem de
tranen uit de bedroefde o o g j e s . . . .
Wat zou dat 's avonds worden, als hij niet mee ging om
zijn rol te vervullen? We moesten het maar geheim houden
voor hem, dacht ik.
Toen Vitalis, die hier niet bij geweest was, thuis kwam
en een en ander in orde ging brengen, mijn harp en eenige
tooneelbenoodigdheden, begon Joli-Coeur dadelijk opnieuw.
Ach, hem ontbrak slechts de menschelijke spraak, 't Was
of hij dat gemis zelf voelde. Hij stootte allerlei kreten uit,
vertrok zijn gezicht op allerlei manieren; dan was hij de
trotsche generaal, dan weer boos of vriendelijk smeekend,
't Waren echte tranen, die over zijn wangen biggelden,
't waren eerlijk gemeende kussen, die Joli-Coeur op de
hand van Vitalis drukte.
„Wou je zoo graag meespelen, kleine zieke7" zei Vitalis
geroerd.
„Ja, ja," sprak uit alles, uit zijn oogen, uit zijn houding.
„Maar je bent veel te ziek, arme Joli-Coeur."
„Al weer beter," antwoordde 't dier door een guitig
gezicht te trekken en door levendig overeind te komen.
Ach, 't was treffend te zien, met wat een vuur de arme,
zieke, kleine Joli-Coeur weer ging smeeken, met z'n oogen.
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met allerlei grimassen. Maar 't mocht immers niet? 't Zou
zyn dood zijn!
Langzamerhand werd het tijd om naar de markt te gaan.
Ik verzorgde eerst het vuur goed, dat 't niet uit zou gaan.
Ik -wikkelde Joli-Coeur lekker in zijn deken. Hij was
wanhopig van verdriet, telkens sloeg hij zijn armpjes om

mijn hals. We maakten er een einde aan en vertrokken.
Terwijl we door de sneeuw stapten, vertelde Vitalis, wat
hij wilde. Van een behoorlijke voorstelling was natuurlijk
geen sprake, zonder Zerbino en Dolce, zonder Joli-Coeur.
Daarom moesten Capi en ik alles doen, om het beste te
geven, wat we konden. Het ging om een ontvangst van een
twintig gulden! Dat was een reusachtige som voor één
voorstelling, en wat voor een!
Vitalis had alles in orde. Hij behoefde nog maar de
kaarsen aan te steken. Daar zouden we echter mee wachten,

62
tot er genoeg menschen waren, anders zouden ze te g a u ^
op zyn, nog vóór 't einde van het programma.
Voor den laatsten keer ging de omroeper nog eens rond.
Voortdurend hoorden wij den roffel van zyn trom, dan
heel duidelijk vlak bij, dan gedempt, ver af. Toen het toilet
van Capi en my in orde was, ging ik stilletjes achter een
pilaar staan om te zien, of er publiek k w a m . . .
Na een oogenblik hoorde ik den tamboer vlak by, en
ook het rumoer van de straatjongens, die hem natuurlyk
gevolgd waren; als soldaten liepen ze in den pas achter
hem aan. Zonder met roffelen op te houden, ging de
omroeper aan den ingang van onze geïmproviseerde
schouwburg staan. Het publiek had maar plaats te nemen.
Helaas, het liep niet eens druk, al was de toegang vry.
De straatjongens, ja, die hadden al heel deftig de beste
plaatsen ingenomen. Maar die zouden het geldbakje straks
voorbij laten gaan, natuurlijk. Van hen hadden we op geen
twintig gulden te rekenen. We moesten het van de gezeten
burgers hebben met een goed gevulde portemonnaie en een
mild hart.
Eindelijk besloot mijn meester maar te beginnen, al was
er nog weinig publiek. De kaarsen waren al aangestoken
en daarom konden we niet langer wachten.
Ik moest het eerst op de planken. Terwijl ik myzelf
begeleidde op mijn harp, zong ik een tweetal eenvoudige
liedjes. Vele applaus kreeg ik eerlijk gezegd niet. Erg ydel
was ik nooit geweest, maar nu speet het me zoo heel erg.
Want zoo gingen straks de geldbeurzen niet open! Neen,
ik dacht heelemaal niet aan mezelf, maar alleen aan den
armen Joli-Coeur! Voor hem had ik zoo graag meer succes
gehad, de menschen ontroerd met myn zang, hun harten
geopend e n . . . . h u n portemonnaie's. Maar de grillige
schimmen in de halfverlichte hal bleven voor 't meerendeel
stokstijf zitten, zonder applaus of een teeken van bewondering. Een wonder van zangkunst zagen ze niet in mij, dat
was duidelyk!
Gelukkig ging 't Capi beter. Hij werd algemeen en
hartelijk toegejuicht.
De voorstelling ging door. En aan Capi hadden we het
te danken dat de toeschouwers voldaan werden, ze klapten
in de handen, ze stampten met de v o e t e n . . . . Nu was het
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gewichtige oogenblik gekomen. Terwijl ik door Vitalis
begeleid een Spaanschen dans uitvoerde, ging Capi met
het bakje in den bek het publiek langs. Zou hij twintig
gulden bijeen krijgen? Onder de vriendelijkste lachjes en
mimes volgde ik Capi ongemerkt van begin tot eind. Buiten
adem danste ik maar voort, want ik mocht niet ophouden
voor Capi klaar was. En die maakte geen haast. Als de
hand van een toeschouwer niet in den zak tastte, klopte
Capi er zachtjes tegen. Eindelijk was onze slimme makker
rond geweest. Juist wilde ik ophouden, toen Vitalis mij een
teeken gaf, door te gaan. Ik ging door, hoe doodmoe ik ook
was. Want met één blik had ik gezien, hoe leeg 't bakje nog
was, hoeveel er nog ontbrak aan de som, die we voor JoliCoeur noodig hadden.
Opeens trad Vitalis op de planken.
„Geacht publiek," zei hij. „Ik geloof wel te mogen zeggen,
zonder ons zelf te vleien, dat we aan onze beloften, aan ons
program voldaan hebben. Maar omdat onze kaarsen nog
branden, zal ik tot besluit «elf eenige liederen voor U zingen.
Dan zal Capi nog eens rond gaan, om den toeschouwers,
die hun geldbeurs zooeven niet konden vinden, de gelegenheid te geven, die opnieuw op te zoeken en te vinden."
Hoewel Vitalis mijn leermeester in den zang was, had
ik hem eigenlijk nog nooit hooren zingen, tenminste niet
zooals op dien onvergetelijken avond. Hij koos twee bekende
liederen. Ik had wel geen verstand van de zangkunst en
kon niet beoordeelen of iemand een groot zanger was of
niet. Maar de stem van Vitalis, zijn manier van zingen,
ontroerde me zoo, dat ik in een hoekje weggekropen in
tranen uitbarstte. Door den nevel van mijn betraande
oogen zag ik vlak vooraan een deftige jongedame vol
bewondering applaudiseeren, heel hard. Maar wat mij
daarom zoo verwonderde, was, dat zij bij den rondgang
van Capi niets in 't bakje wierp.
Opeens gaf ze mij een teeken met de band. Ik naderde
haar.
„Ik zou uw meester gaarne even willen spreken," zei ze.
Dadelijk ging ik naar Vitalis toe.
„Nog minder dan de eerste maal," sprak Vitalis gedrukt.
„Die dame wil u spreken," zei ik.
„Ik heb haar niets te zeggen," antwoordde Vitalis kort.
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„Zij heeft nog niets in 't bakje gedaan, misschien wil
zij U persoonlek wat geven."
„Nu, laat Capi dan nog eens gaan."
Maar toen ging Vitalis toch naar haar toe. Ik volgde
mijn meester. Hij groette heel koeltjes.
„Neemt u me niet kwalijk," zei de dame, „dat ik u even
lastig val, ik wilde u zoo gaarne mijn compliment maken."
Vitalis boog, zonder iets te zeggen.
„Ik doe ook aan muziek," ging de dame voort, „en
daarom wilde ik u toch even zeggen hoe ik uw groot talent
bewonder, hoe ik genoten heb."
Verbaasd luisterde ik toe. Mijn meester een groot zanger,
hij, de dieren-dresseerder, de straatzanger7
„Ik hoop niet, dat u me kwalijk neemt en me van
nieuwsgierigheid verdenkt7" zei de dame.
„Die wil ik anders wel bevredigen," antwoordde Vitalis.
„U is een beetje verbaasd, een hondenvertoonder te hooren
zingen, nietwaar 7"
Ik stond er verstomd van.
„Toch is 't zeer eenvoudig te begrijpen, 'k Ben niet altijd
geweest, wat ik nu ben. In mijn jeugd, 't is al heel lang
geleden, ben i k . . . . de knecht van een beroemd zanger
geweest. En dien doe ik nu na, net als een papegaai. Na
heel veel moeite heb ik zoo'n paar liedjes van hem leeren
nazingen, terwijl hij ze instudeerde. Dat is de heele kwestie."
De dame antwoordde niet. Ze keek Vitalis, die in een
eenigszins onrustige houding voor haar stond, alleen heel
lang aan.
„Tot weerziens, mijnheer," zei ze eindelijk, terwijl ze
drukte op dat woord mijnheer, „tot weerziens en nogmaals
bedankt voor hetgeen u mij heeft laten genieten."
Toen, zich vooroverbuigend naar Capi, deed ze een
goudstuk in 't bakje. Ik dacht, dat Vitalis haar nu wel
dankbaar uitgeleide zou doen. Maar niets daarvan. En tot
mijn groote verwondering hoorde ik Vitalis na een oogenblik ontevreden brommen in zich zelf.
„Ze heeft een Louis gegeven aan Capi," waagde ik op
te merken.
Verstoord keek myn meester me aan, dreigend zelfs.
Toen kwam er opeens een heel andere, zachte uitdrukking
in zijn gezicht.

/OU licptMi wc \()()ii, /ondoi' ccii iMikcl woord lo wisselen.

65
„Een Louis," zei hy toonloos, of hij uit een droom
ontwaakte. „Ach ja, 't is waar, arme Joli-Coeur, ik vergat
onzen kleinen makker voor een oogenblik. Laten we
dadelijk naar hem toe gaan."
Vlug hadden we alles opgeruimd. Toen gingen we in
snellen pas naar het hotel. Ik vloog vooruit de trap op,
naar onze kamer. Het vuur was nog wel niet geheel uit,
maar 't vlamde toch niet meer. 'k Stak vlug een kaars aan
en zocht dadelyk Joli-Coeur, al verbaasd, dat ik hem niet
hoorde.
Daar lag hij uitgestrekt hoven op de deken, zijn generaalsuniform had hij aan, hij scheen te slapen.
Ik boog me over hem heen om zacht zijn handje te voelen,
zonder hem wakker te maken. Zijn handje voelde kil aan.
Op dat oogenblik kwam Vitalis binnen. Ik wendde me
om. „Joli-Coeur is zoo koud, zoo vreemd-kil."
Vitalis boog zich ook over hem heen.
„Dood
" fluisterde Vitalis. En zijn stem beefde van
ontroering.

IN PARIJS.
We waren nog een heel eind van Parijs. Van ochtend
tot avond trokken we voort over de besneeuwde wegen,
vlak tegen den noordenwind in, die ons snydend-scherp pal
in 't gezicht woei.
O, die treurige tochten van die dagen! Vitalis voorop,
ik achter hem aan met Capi op de hielen, zoo liepen we
uren voort zonder een enkel woord te wisselen. De gezichten
blauw van de felle kou, de voeten nat van 't sneeuwwater,
dat door alles heen drong, en een leege maag, die wee en
slap maakte. De voorbijgangers bleven vaak opzij van den
weg staan, om ons na te kijken. Waar trok dat zonderlinge
drietal heen?
Dat gestadige zwijgen vooral maakte me neerslachtig en
treurig, 'k Had zoo'n behoefte om mijn bezwaard hart eens
te luchten. Als ik met een enkel woord begon, antwoordde
Vitalis toonloos en kort, zonder naar me om te zien. Capi
en ik begrepen elkaar wel. Telkens voelde ik zyn vochtigen
Alleen op de Wer. 3e dr.

5

66

snoet tegen mijn hand, 't dier had behoefte zyn vriendschapsgevoel tegen me te uiten.
Onder 't loopen streek ik hem dan liefkoozend over den
rug. We hadden aanspraak aan elkaar, gaven elkaar moed.
Een hond is er even gevoelig voor als een kind. Op die
oogenblikken scheen hij zyn makkers te vergeten. Zoo nu
en dan kwamen ze hem opnieuw in de herinnering, dan
bleef hij plotseling even staan, als om zijn troepje, waar
hij vroeger onder-commandant over was, te overzien; of
alles in orde was. Onmiddellijk liep hg dan weer voort,
ons vooruit en keek z\jn meester met vragende oogen aan,
of hy eigenlijk zijn plicht wel goed deed... En dan sprak
er zoo'n gehechtheid uit zyn schrandere oogen, dat wij er
van ontroerden. O, wat stemde ons dat alles treurig en
somber: dat oneindige, witte sneeuwkleed, de zonlooze
hemel, de bleeke dag, het verlaten, eenzame akkerland,
zonder 't gehinnik van paarden en 't geloei van ploegossen.
Het eenig geluid in die drukkende stilte was het rauw gekras van hongerige kraaien, hoog in de kale boomkruinen.
De dorpen lagen stil-verlaten met gesloten deuren en
vensters. De boeren zaten om den haard of werkten in de
dichte stallen en schuren.
Zoo trokken we maar voort, al maar voort. Alleen
's nachts gunden we ons wat rust in een stal of een
schaapskooi; vooral tusschen de schapen vonden we wat
verkwikkende warmte voor onze leden, stram van kou en
vermoeienis. Een enkelen keer mocht ik van een herder
een der schapen melken; die melk gaf kracht na al de
karige maaltijden van een enkele snee brood. We waren nog
te trotsch om te spreken over onze armoede en gebrek.
Maar Vitalis wist dikwijls met een gemoedelijk praatje,
een pintje melk te krijgen. Hij vertelde b.v. dat ik in mijn
jeugd altyd schapenmelk gedronken had en er daarom
zoo verzot op was, of dat ze me zoo'n sterke herinnering
aan myn geboorteland gaf. Dat lukte wel niet altijd, maar
we hadden toch ook dikwijls een gelukkigen avond. Wat
voelde ik me na die versterkende melk dan den volgenden
dag veel flinker en opgewekter!
Zoo naderden we eindelijk Parijs. We bemerkten het
aan de drukte op den weg, aan de meer verzorgde en
beplante bermen, aan de modderige sneeuw. Van al 't bui-
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tengewone, dat ik verwacht had, zag ik niets. Parijs, wat
had ik me van die stad niet voorgesteld in mijn kinderlijke
verbeelding! Boomen van goud, paleizen van marmer,
menschen in zyde en fluweel! Maar wat viel me dat tegen,
't Eenige bijzondere, dat me opviel; was, dat de menschen
ons minder nakeken, ze schenen meer gewend aan armoedige z w e r v e r s . . . .
Wat gingen we toch doen in die groote stad? Dat had ik
me onderweg ook al zoo vaak afgevraagd. Met Vitalis durfde
ik er niet over spreken. Eindelijk begon hy er op een dag
zelf over. Hij kwam naast me loopen en aan zijn blik, voelde
ik al, dat er een ernstig gesprek zou volgen. Vlak voor ons
lag Parys: een wirwar van daken, torens en schoorsteenen,
en een vervagende nevelbank van rookerige damp.
„Nu begint de groote verandering in ons leven," sprak
Vitalis, „nog een vier uur ongeveer en we zyn in Parijs."
„O, is dat nu Parijs?" vroeg ik.
„Je hebt er zoo lang naar verlangd, om die tooverstad
te zien, nietwaar? Straks zal je wensch vervuld worden."
„Ja, maar 'k had niet gedacht... er zoo te komen...
alleen met u en Capi... ik had gehoopt..."
„Ik begrijp je, mijn arme, beste jongen..."
Dat woord deed me zoo goed, dat me de tranen in de
oogen sprongen.
„Nu Remi, we zullen zien, we zullen ons best doen.
'k Had er vroeger nog een enkele kennis. Als we er voorloopig maar onderdak vinden... en een stuk brood. We
zullen ons best doen. Wie weet... misschien volgen er
betere dagen na al onze ellende, als we maar eerst een beetje
hulp vinden. Dan zal ik lessen zien te krijgen voor harp
en viool. Onderwyl zal ik een paar honden zien te koopen
om opnieuw op te voeden en af te richten, al krijg ik ook
nooit een Zerbino en een Dolce en een Joli-Coeur terug...
En jou zal ik ook onderricht geven... misschien kan je
hier en daar al wat mee verdienen..."
„O, graag," riep ik vol moed.
„Ja, maar dat zal niet gemakkelyk gaan, m'n arme Remi.
Parijs is hardvochtig; 't is gewend aan armoede en gebrek...
Maar we zullen probeeren om een eerlyk stuk brood te
verdienen. Bedelen kunnen wy niet, m'n jongen. Mijn hand
uitsteken om een aalmoes, dat nooit... dan liever..."
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Vitalis zweeg plotseling en verzonk weer in zyn neerslachtig en droefgeestig zwijgen.
Ongemerkt kwamen we binnen Parijs, in de duizelige
drukte der groote wereldstad van menschen en voertuigen,
rijk en arm, keurige koetsjes en dreunende vrachtwagens,
prachtige parken en paleizen, rommelig-armoedige sloppen
en groezelige fabrieken. Alles zoo geheel anders dan ik me
had voorgesteld. En er kwam een angstige beklemming
over me. Ik pakte Vitalis vast aan zyn jas, uit vrees hem
in de ontzettende drukte kwijt te raken.
„Ik had in Parijs van je willen scheiden, Remi," zei
Vitalis opeens.
Angstig keek ik hem aan; ik voelde me bleek worden.
„Mg alleen in Parijs achterlaten?" stamelde ik.
„Ja, maar wees gerust, mijn jongen, 't zal niet gebeuren.
Ik heb hier nog een oude kennis van me wonen, Garofoli;
hy hield indertyd kostjongens. Maar wat ik er toen van
gezien heb, was zoo treurig en ellendig, dat ik mijn plan
maar weer heb laten varen. En dan, ik zou je, geloof ik,
ook niet meer kunnen missen. We hebben zooveel meegemaakt samen... door al die ellende, ben ik me zoo aan je
gaan hechten; veel meer dan in de dagen van voorspoed.
En ach, ik word oud... ik zou haast niet meer alleen kunnen zijn...
Ik keek met vochtige oogen naar mijn ouden meester op
en drukte vaster zyn hand.
„Jij bent nog mijn eenige troost," zei Vitalis zacht.
Toen liepen we een tijd zwijgend voort.
Op een groot plein bleef Vitalis staan.
„Je zult wel doodop zijn. Remi," zei hij. „Blyf jij hier
maar op me wachten. Kyk, er staan banken genoeg. Dan
ga ik er op uit om een onderdak te zoeken, en misschien
wat w e r k . . . . wat v e r d i e n s t e n . . . . 't Kan best zijn, dat
Garofoli wat voor me w e e t . . . . "
Ik was werkelyk doodmoe. De gedachte aan de drukke
straten, aan nog maar voort loopen maakte me al duizelig.
Vitalis stak het plein over. Ik bleef alleen op een bank
achter. Nog even keek hij vriendelyk-lachend om, wuifde
me gedag. Toen verdween hij met groote passen in een
zystraat.
Hoe lang ik daar alleen op die bank, op het plein in het

69
groote Parys, wel gewacht heb, weet ik niet. Ik scheen
spoedig in slaap gevallen te zijn.
Plotseling werd er een hand op m y n schouder gelegd.
Verschrikt en verward keek ik op; het was Vitalis.
„Kom m'n jongen," sprak hij toonloos.
Dadelijk stond ik overeind.
„Hebt U wat gevonden? Waar gaan we heen?" vroeg ik
nieuwsgierig.
Er kwamen pynlijke en bedroefde trekken op Vitalis'
gezicht.
„Ik weet 't niet, ik weet 't niet," sprak hy op doffen toon.
Hij scheen wanhopig.

DE STEENGROEVEN VAN GENTILLY.
Zoolang er nog menschen om ons heen waren, liep VitaKs
zwijgend voort. En ik durfde niet verder te vragen.
In een eenzaam steegje hield hy eindelijk halt. Hy zette
zich neer op een grooten steen en streek met de hand over
't gelaat. Ik wist, dat dit een bewijs was van verwarring
en radeloosheid van myn meester.
„Ik had je misschien toch maar by Garofoli moeten brengen," sprak Vitalis zacht als in zich zelf. „Maar 't zou er
een hel voor je zijn. Garofoli is een schurk, hij mishandelt
de jongens als dieren... Maar daar staan we nu in Parys,
zonder onderdak, zonder een stuiver op zak, zonder een
stukje brood... Heb je honger?"
Ik glimlachte flauwtjes, 'k Had 's morgens een stukje
brood gegeten, en verder dien dag niets meer.
„Je zult vanavond zonder eten moeten gaan slapen myn
arme jongen. En wisten we nu nog maar waar... Het is
al Iaat, en de noordenwind zal den nacht vreeselyk koud
maken."
Toen bleef hij een langen poos zwygend op den steen
zitten, onbeweeglijk voor zich uitstarend.
Capi en ik stonden geduldig te wachten tot onze meester
een besluit genomen had.
Eindelyk stond hij op.
„Waar gaan we nu heen?" vroeg ik.
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„Naar Gentilly. Daar is een steengroeve, waarin ik vroeger
al eens geslapen heb. Dan zullen we morgen weer zien.
Ben je moe?"
„Neen, ik ben heelemaal uitgerust."
„Ik ben doodmoe, dat is jammer. Ik kan haast niet meer
Remi. Maar alla, 't moet. Vooruit, kinderen!"
Vitalis verzette zich. Maar ik zag 't wel; hy waggelde op
zijn beenen. Hij wou er by ons echter den moed in houden.
Zoo gingen we dan weer op weg, door de straten van
Parys. 't Was heel donker geworden. De flikkerende vlammen der lantaarns wierpen haar grillig licht over de steenen.
Telkens gleden we uit op een bevroren goot of plas. Vitalis
hield me stevig by de hand. Capi volgde ons op de hielen.
Maar telkens bleef 't dier staan bij een hoopje vuil en afval
om naar een beentje of een korstje te zoeken, 't Dier was
mager van den honger. Alles was echter bevroren. En
telkens kwam hij weer moedeloos met hangende ooren
achter ons aan.
Zoo sjokten wij moeizaam voort in de half duistere
straatjes en steegjes. Politie-agenten bleven op onzen weg
staan, om ons na te kijken. Ze vertrouwden ons blykbaar
heelemaal niet. Maar wij keken niet links of rechts, al maar
voort, voort. Ondanks de kou brandde Vitalis' hand om
mijn vingers, en ik voelde, dat die hand beefde... Een enkele
maal bleef hy even staan, steunend op mijn schouder. Dan
gingen hem krampachtige rillingen over 't lijf.
„Bent u ziek?" vroeg ik bevend van meelij.
„Ik ben er bang voor, m'n kleine vriend. In ieder geval
voel ik me geheel uitgeput. Ik word te oud voor die lange
marschen, en mijn oud bloed kan niet meer tegen die felle
kou. O, als ik een bed had, en wat warmte, wat voedsel...
Maar kom aan, wat zijn dat voor dwaze bedenksels van
me. Alla, vooruit, kinderen!"
We waren aan de uiterste huizenrij van de stad gekomen.
En spoedig lieten we ook die achter ons. We waren buiten
Parys. We ontmoetten geen enkelen voorbijganger meer.
Geen lantaarns verlichtten meer den weg. Alleen hier en
daar een verlicht venster van een huisje.
En boven ons de donkere hemel met een eenzame ster.
Gelukkig hadden we den snijdend kouden wind in den
rug. Rusteloos stapten we voort. O, hoe verlangden we naar
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een ligplaats voor onze moede leden, waar de slaap zich
over ons zou ontfermen...
Tot nu toe was Vitalis recht-toe, recht-aan voortgegaan,
zonder een oogenblik te twyfelen over den weg. Maar opeens bleef hij staan. „Zie je geen groepje boomen?"
vroeg hy.
„Neen," antwoordde ik, „ik zie niets."
„Ook geen donkere massa?"
Zonder te antwoorden staarde ik in de duisternis, maar
ik zag geen boomen, geen huizen, niets; we schenen in
een groote vlakte te zijn. 't Was doodstil. Alleen de vdnd
bracht een kil en angstig geluid in de onzichtbare struiken.
„Als ik jouw oogen maar had," zei Vitalis, „kyk nog eens
goed; daar beneden."
Maar ik zag niets. Toen gingen wy weer verder. Na
eenige minuten bleef hy wéér staan en vroeg me, of ik nog
geen groepje boomen zag.
Een onbestemde vrees kwam over me. En bevend antwoordde ik, dat ik er niets van zag.
„Je wordt angstig en daardoor raak je in de war. Kyk
maar goed."
„Neen, heusch, er is niets te zien."
„Ook geen breede weg?"
„Neen."
„Dan hebben we ons vergist. Laten we nog een eindje
voort gaan. Als we dan nog geen boomen zien, keeren we
terug. Ik zal me vergist hebben in den weg."
Verdwaald! dacht ik. Ik begon te beven. Alle kracht ontzonk me. Vitalis trok me aan den arm voort.
„Kom," zei hij.
„Ik kan niet meer," stamelde ik.
„Maar ik kan je niet dragen, m'n jongen. Onmogelijk!
Ik kan ook haast niet meer voort. Maar als we hier gaan
zitten, kunnen we niet meer overeind, en dan sterven we
van kou."
Weer sleepte ik me voort.
„Zyn er geen diepe wagensporen in den weg?"
„Heelemaal niet."
„Dan moeten we terug. Remi."
Nu kregen we den wind pal tegen; fel sneed hy ons
ijskoud in 't gezicht. Heel langzaam kwamen we er tegen op.
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„Als je wagensporen ziet, moet je waarschuwen. De
goede weg moet links liggen..."
En poos worstelden we voort. Nu moest ik Vitalis meetrekken.
Opeens bleef ik trillend van blijdschap staan. Links lag
een weg. Ik liet Vitalis los en liep er heen. Hij was van
diepe sporen doorploegd. Daar lag ook een donker boschje
kreupelhout.
„Geef me een hand," zei Vitalis, „we zijn gered. Nog
vijf minuten. Kijk nu goed uit. By een groepje boomen."
Na een oogenblik zag ik werkelijk een klein boschje van
donkere stammen.
De hoop gaf ons nieuwe kracht. We voelden haast geen
vermoeidheid meer, nu we onze rustplaats zoo dicht naderden. Toch schenen die vijf minuten me uren toe.
Weer bleef Vitalis staan. „We moesten er toch al zyn.
Waar gaan de sporen van den weg7"
„Ze gaan recht voor ons uit."
„De ingang van de groeve moet links liggen. Misschien
zijn we er in 't donker voorby geloopen. Maar dat hadden we
toch aan de wagensporen moeten zien. Ik begryp 't niet..."
„Ik weet vast, dat ze niet naar links zijn gegaan. Ze
loopen steeds recht door."
„Laten we in ieder geval nog eens terug gaan."
Weer liepen we denzelfden weg terug.
„Zie je het boschje boomen7"
„Ja, daar links."
„En de wagensporen 7"
„Die zijn daar niet."
„'t Is of ik blind ben," zuchtte Vitalis, terwyl hy met de
bevende hand over zijn oogen streek. „Laten we recht op
de boomen afgaan. Geef me maar een hand."
„Ik zie een muur," zei ik.
„Zeker een hoop steenen..."
„Neen, 't is een muur, heusch."
Na een paar passen stonden we er vlak voor. Vitalis
voelde tastend met de handen.
„Ja, 't is een gemetselde muur, 'k voel het aan de kalk.
Maar waar is de ingang 7 Zoek de wagensporen maar."
Ik volgde gebukt den heelen m u u r tot op 't eind. Maar
nergens was een wagenspoor te vinden. Toen zocht ik naar
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den anderen kant. Nergens was een opening of een ingang
te vinden. We schenen geheel verdwaald. Een oogenblik
bleef Vitalis sprakeloos staan. Toen liep hy zelf tastend
langs den m u u r ; van 't eene eind naar 't andere.
Capi sprong ongeduldig-blaffend in 't rond.
„Moeten we nog verder zoeken?" vroeg ik angstig.
„Neen, de opening is toegemetseld. We kunnen er
niet in."
„Maar wat moeten we nu beginnen?" riep ik schreiend uit.
„Ja, wat nu te doen! Ik weet er niets anders op, dan hier
te sterven."
„O," huilde ik.
„Ja, m'n jongen. Dat wil jij niet, hè. Je bent nog zoo
jong. Welnu dan maar weer op weg. Kan je nog voort?"
„Ja, maar U."
„Ik zal volhouden tot ik er bij neerval."
„Waarheen?"
„Naar Parijs terug. Als we een agent zien, laten we ons
meenemen naar een posthuis. Ik vind dat vreeselijk. Maar
ik mag jou hier niet laten omkomen. Kom kleine Remi,
myiT kind, moed gehouden."
Zoo liepen we den terugweg weer op. De wind was in
kracht toegenomen en joeg ons fijn-prikkelend sneeuwpoeder in 't gezicht. Vitalis kwam met groote moeite vooruit, korte hijgende ademstooten ontsnapten zijn borst.
Toen ik hem wat vroeg, beduidde hy met een slappe
beweging van zijn hand, dat hy niet meer spreken kon.
Na een poosje bleef Vitalis staan. Hy kón niet verder.
Toch deed hij weer een paar passen. Toen stond hy
weer stil.
„Ik kan niet meer," hijgde hy, „even rusten, even maar."
Er lag een hoop stroo of hooi op zij van den weg. Hij
liet er zich op neervallen, hy klappertandde en zyn geheele
lichaam beefde.
„U hebt toch gezegd, dat we niet moesten gaan zitten, dat
we dan door de kou zouden bevangen worden en niet meer
opstaan..."
Maar Vitalis antwoordde er niet op.
„We zullen een opening probeeren te maken," stamelde hij.
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Zoo vonden we wel eenige beschutting tegen den wind,
maar niet tegen de felle kou.
Toen ik een kuil gemaakt had, ging ik naast Vitalis
zitten en trok wat stroo over ons heen.
„Kom maar dicht tegen me aan. En neem Capi dicht by
je. Dat geeft nog wat warmte."
Zoo lagen we een poosje. Opeens richtte Vitalis zich met
groote moeite een eindje op, boog zich over me heen en
sloot me zoo innig in z\jn armen, dat ik er hevig van schrok.
Maar dadelijk daarop kwam de verdooving over me. Alle
kracht ontzonk me, mijn oogen werden zwaar en vielen toe.
Ik kon ze niet meer openhouden. Ik kneep me in den arm
om wakker te worden, maar mijn lichaam was heelemaal
ongevoelig geworden. Na een poosje kwam ik weer een
oogenblik by. Vitalis ademde moeilijk met korte, hijgende
stooten, heel snel. Capi sliep tegen me aan. Boven ons
gierde de wind. En opeens kwam er een ontzettende angst
over me. Waarvoor wist ik eigenlijk niet. Maar de tranen
stroomden me over de wangen en met moeite bedwong ik
mijn snikken. Het leek me toe, dat ik sterven ging.
Opeens zag ik heel duidelijk moeder Barberin voor me.
Ze lachte me vriendelijk toe. Ik stak de armen naar haar
uit. Maar ze bleef op denzelfden afstand van me. En ik
kon me niet verroeren. Ze stond in het tuintje. De zon zette
alles in een vroolijk en vriendelijk licht. De vogels floten
bly in den grooten boom. Het beekje kabbelde frisch en
lustig voort. Moeder Barberin ging den weg op. Ze wenkte
me, mee te gaan. Maar ik kon me niet bewegen. Het zweet
brak me uit. Ik wou roepen, gillen, maar myn keel was
stroef en benauwd, ik kon geen geluid uitbrengen. Moeder
Barberin was al ver weg... ik zag nog 't wit van haar
muts tusschen het boomengroen, ook ons huisje, ons
tuintje, alles al verder en verder weg. 't Was of ik meegevoerd werd in den snellen stroom van een rivier.
Toen werd het opeens donker...
Ik was bewusteloos...
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LIZE.
Toen ik mijn oogen opsloeg, lag ik in een bed. De vlam
van een groot vuur verlichtte de kamer. Een man en drie
kinderen keken me vol belangstelling aan, de kleinste, een
meisje van een jaar of vijf, zes met groote verwondering
en verbazing in de oogen.
Dadelijk zat ik overeind.
„Vitalis?" stamelde ik verward en verlegen.
„Ach, hij vraagt naar zijn vader," zei het grootste van de
drie kinderen.
„Neen, mijn vader is hij niet, 't is myn meester. Maar
waar is hij? En Capi?"
Nu zij hoorden, dat Vitalis mijn vader niet was, durfden
zij me wel dadelijk alles ronduit te vertellen.
De man bad ons 's morgens, toen hy om twee uur met
zyn groenten naar de markt wou gaan, vlak bij zijn buisje
aan den weg gevonden. Hij had ons willen wekken; maar
't eenige antwoord op zijn roepen was 't nijdig gekef van
Capi. Toen was hy ons aan den arm gaan schudden, maar
ook dat hielp niet. En toen dacht hy pas aan een ongeluk
of zoo. Dadelijk bad bij een lantaarn gebaald. En nu zag
hy onmiddellijk, dat Vitalis dood en dat ik er niet zoo veel
beter aan toe was. Capi, die zich vlak tegen mijn borst te
slapen had gelegd, had me echter van den dood door bevriezing gered. De man had mij naar binnen gedragen en
in bed gelegd. En eindelyk na zes uur bewusteloos gelegen
te hebben, was ik weer bijgekomen...
Verdoofd en krachteloos viel ik achterover op 't kussen.
Vitalis dood! En de tranen van verdriet en wanhoop vloeiden me over de wangen! De gryze meester voor altijd van
me weg! En ik lag bij vreemde menschen te bed, geheel
alleen op de wereld!
Het jongste meisje scheen te begrijpen, wat er by deze
ontzettende tijding in mij omging. Met een gebaar van medelijden liep ze naar haar vader. Ze pakte hem by den arm.
En toen keek ze my aan en stamelde onverstaanbare meewarige klanken, zóó vol vriendelyke warmte, met zooveel
medegevoel in haar blik, dat ik opeens aan moeder Barberin
dacht, aan haar oogen en de liefde, waarmee zy me 's avonds
toedekte, als ik slapen ging...
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En ook herinnerde ik me opeens, hoe Vitalis me in den
verschrikkelijken nacht in zijn armen nam, ten afscheid
voor altijd... Ik kon het niet begrijpen, niet indenken en
telkens dacht ik, dat de hooge eerwaardige gestalte van
Vitalis in de deuropening zou verschijnen.

De vader keek zijn dochtertje met een lieven glimlach op
't gelaat aan.
„Ja, mijn kindje," zei hij, „'t is wel treurig voor den
armen jongen. Maar ik moet hem toch de waarheid zeggen,
hè? Anders zou hy het straks van de politie hooren."
En toen vertelde de man mij, dat de politie gewaarschuwd
was. Die had Vitalis al gehaald in een brancard. My hadden
ze rustig in bed laten liggen.
„En Capi?" vroeg ik.
„Capi?"
„Ja, de hond."
„Dat weet ik niet, mijn jongen, waar die gebleven is. Ik
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meen, dat de kinderen zeiden, dat hij de brancard gevolgd
is. Is 't niet, Benjamin?"
„Ja, vader. ' k H e b 't zelf gezien. Hy volgde de agenten
op de hielen onder klaaglijk gejank."
Arme Capi! Arme hond!
Na een poosje lieten de menschen mij alleen. Zonder een
bepaald plan stond ik op. Mijn harp lag aan 't voeteneinde
op bed. Ik deed den draagband over den schouder. En zoo
trad ik het vertrek binnen, waarin de man met de kinderen
waren gegaan. Ik kon hier toch niet blijven? Ik moest
voort... Waarheen? Dat wist ik niet, maar ik moest hier
immers weg...
Ik hield me aan den deurpost vast, om niet neer te
zinken, zoo verzwakt en verstijfd waren mijn leden. De
menschen zaten aan tafel, vlak bij het hoogopvlammend
haardvuur. De prikkelende geur van heerlijke soep deed
me byna bezwymen, ik wankelde...
„Voel je je nog zoo ziek, mijn jongen?" vroeg de tuinman met een medelijdende stem. Ik antwoordde, dat ik
me nog niet heelemaal goed gevoelde en ik vroeg, of ik
nog even bij 't vuur mocht gaan zitten.
Maar rust en warmte had ik niet in de eerste plaats
noodig, dét voelde ik wel. Ik was uitgeput van den honger!
De geur van de soep, het gezellig geklik van de lepels op
de borden, het voldane geluid van de monden der eters,
dat alles maakte me zoo wee, dat ik bijna flauw viel.
Maar ik durfde niet om een bord soep te vragen. Bedelen
had Vitalis me niet geleerd! Neen, me er juist aan gewend,
armoede en gebrek te verbergen, ze zonder klagen en
vragen te dragen.
Het kleine meisje, Lize heette ze, zat recht tegenover my.
Ze at niet, maar keek me voortdurend met haar sprekende
oogen aan. Opeens stond zij op, nam haar pas gevulde
bord op en zette het op myn knieën. Ik was te mat en te
aangedaan om te spreken. Ik bedankte met een gebaar —
maar de vader zei dadelijk:
„Eet het maar gauw op, mijn jongen. Wat Lize geeft, is
wel gegeven, hoor! En als 't je smaakt, kan je er nog een
krijgen."
Of het me smaakte! In een oogenblik was mijn bord leeg.
Lize was vlak by me blijven staan. Ze slaakte een geluid
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als een zucht van voldaanheid. Toen nam zg mijn bord,
liet het haar vader weer vullen en bracht het bij me. En
onderwijl was haar gelaat één lieve, bemoedigende glimlach voor mij. In een wip had ik m y n bord weer leeg. De
kinderen schenen allen op my gelet te hebben, want een
gulle, vroolijke lach deed me verbaasd opzien, toen ik den
laatsten lepel vol opgehapt had.
„Wel, wel, myn jongen," zei de vader lachend, „jij bent
een gezonde eter, hoor."
Ik kreeg een kleur als vuur. Ze vonden me misschien wel
een gulzigaard, een schrok. Daarom zei ik nu toch maar,
dat ik den vorigen dag niets gegeten had.
„Niet ontbeten ook7"
„Neen, mynheer."
„En Uw meester7"
„Die evenmin."
„Ach, dan is hij niet alleen van koude, maar ook van
honger gestorven!"
En een oogenblik was het heel stil in 't vertrek...
De heerlyke soep had me verkwikt en versterkt.
Ik stond op om te vertrekken.
„Waar wil je naar toe7" vroeg de vader.
„Ik wou vertrekken, mynheer."
„En waar wou je nou heen gaan7"
„Ik weet het niet," zuchtte ik.
„Heb je vrienden of familie in Parys7"
„Neen, mijnheer."
„Waar woonde je dan7"
„We hadden nog geen logement, we zyn gisteren pas in
Parys aangekomen."
„En waar wil je den kost mee verdienen?"
„Op de harp spelen, liedjes zingen..."
„Waar7 Hier in Parijs7 J e kan veel beter naar je land
terug gaan, naar je ouders. Waar wonen die7"
„Ik heb geen vader..."
„En je moeder dan7"
„Ik heb geen moeder..."
„Nou dan toch zeker wel een broer of zuster, een oom,
een tante, of andere familie?"
„Neen, mynheer, niemand."
„Waar kom je dan vandaan?"
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„Mijn meester had me gekocht van den man van mijn
pleegmoeder. U bent erg goed voor me geweest. Ik ben U
heel dankbaar. En als U wilt, kom ik Zondag graag voor
U spelen op myn harp, misschien willen de kinderen wel
een dansje maken."
Onder 't spreken stapte ik naar de deur. Opeens kwam
Lize toen naar me toe. Ze nam mijn hand en wees op myn
harp. Ik begreep haar dadelijk.
„Moet ik eerst wat spelen?" vroeg ik.
Ze knikte en klapte in de handen van blijdschap.
„Wel ja," zei de vader, „speel maar iets voor haar."
Ik nam mijn harp. Lust in vroolijkheid en dansmuziek
had ik heelemaal niet. Maar ik verzette m^ en speelde mgn
mooiste wijsjes zoo goed als ik maar kon. Want die lieve
Lize, die zoo vriendelijk en goed voor me geweest was, die
me zoo warm-medelijdend aankeek, wilde ik graag een
genoegen doen.
Nu ik had eer van mijn werk. Allen luisterden doodstil
toe. En vooral de kleine Lize scheen het prachtig te vinden.
Toen ik ophield, klapte ze in de handen en met een glans
van genoegen in de oogen, beduidde ze mij, dat ze graag
nog een liedje wou hooren. In plaats van een luchtig wijsje
zong ik nu mijn Napolitaansch lied, dat Vitalis me geleerd
had. Dat was altyd mijn succes-nummer geweest. De wijs
was droevig en zwaar met iets teers er in, dat ontroert.
Lize kwam vlak tegen over me staan, haar oogen schenen
de woorden van 't lied van mijn lippen te lezen; zacht
bewoog ze de lippen, alsof zij ze bij zichzelven herhaalde.
Bü 't einde van 't lied trilden haar lipjes en toen 't uit
was, vleide zij zich schreiend tegen haar vader aan.
„Wat dwaas," zei Benjamin spottend.
„Niet zoo dwaas als jij denkt, groote lummel," zei de
oudste zuster. „Lize vindt het zoo droevig en toch zoo
mooi..." En meteen nam zy het kleine meisje in haar
armen. Nu maakte ik aanstalten om weg te gaan.
„Wou je gaan vertrekken?" vroeg de vader me. „Je wou
dus bij je vak van reizend muzikant blijven?"
„Ik ken geen ander, mijnheer. En een thuis heb ik niet."
„Ik dacht anders, dat deze nacht er voorgoed den schrik
in gebracht zou hebben."
„Ach," antwoordde ik met een zucht van moedeloosheid.
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„Ik had ook liever een goed bed en een gezellig hoekje
by den warmen haard."
„Nu dat kan je met werken bij mij verdienen, ziedaar!
Als je er tenminste werkelyk lust in hebt. Zoo heel makkelyk zal je leven bij ons niet zijn, hoor! Van luieren houd
ik niet, 't is bij ons vroeg op en hard aanpakken. In 't
zweet uws aanschijns zult ge uw brood verdienen, zooals
er geschreven staat. Maar je kostje is dan ook verzekerd!
En ook een warm bed en een plaatsje in onzen familiekring. En als je je best doet, kan je zeggen, dat heb ik
met eerlijken arbeid zelf verdiend. Wat zeg je daarvan?"
Lize had zich naar mij gekeerd en keek me glimlachend
aan, door haar traantjes heen. Ik staarde sprakeloos van
verrassing over dit voorstel den man en de kinderen aan.
„Nu," zei de man, „staat het je niet aan, mijn jongen,
een gezellig, goed tehuis en geregelde arbeid?"
Een gezellig tehuis! O, hoe vaak had ik op onze eenzame, verre tochten daarnaar verlangd... En anders zou
ik geheel alleen, van ieder verlaten het zwerversleven
moeten beginnen...
En nu bood men mij een plaatsje aan in dit vriendelijk
en hartelijk gezin! Ik had zoo vaak gedroomd, dat ik myn
ouders gevonden had, dat ik weer door moeder toegedekt
werd of een wandeling deed met vader over een zonnigen
landweg tusschen 't goudgele graan...
Iets van deze droomen lachte me nu toe. En ik zou
broers hebben en de kleine vriendelyke Liesje zou mijn
zusje zijn... Als ze tenminste van mij gingen houden...
Nu daar zou ik myn best voor doen...
Onwillekeurig nam ik mijn harp weer van myn schouder
en zette ze op den grond.
„Ziedaar een goed antwoord," zeide vader lachend. „Ik
hoop, dat je later heel blij zal zijn over dit besluit. Kijk,
hang je harp maar hier aan den muur, aan dezen spyker.
Zoodra je je niet meer op je gemak voelt in ons gezin, kan
je je instrument weer oppakken en den weg opgaan.
Alleen," besloot hy glimlachend, „alleen zou ik je raden,
dat dan in een gunstig seizoen te doen en niet in den
barren wintertyd!"
Na een

oogenblikje

voelde ik m^e al geheel op myn
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gemak. En juist zat ik te vertellen van onzen verschrikkelijken tocht in den nacht, toen er aan de deur gekrabbeld
werd. Meteen hoorde ik een klagend geblaf.
„Dat is Capi!" Ik vloog overeind en naar de deur. Maar
Lize was me voor en deed open. Daar sprong de' arme
Capi al tegen me op. Trillend van blijdschap likte hij myn
hand en knorde van vreugde.
Myn beste, trouwe Capi... Opeens zweeg ik bedrukt
stil. De vader begreep me dadelijk; „je trouwe kameraad
blijft natuurlijk bij je, mijn jongen."
't Was warempel of 't dier het begreep. Hij sprong op
zijn achterste pooten, legde zijn voorpoot op zijn hart en
groette beleefd het gezelschap, zooals myn beste meester
het hem geleerd had. De kinderen schaterden het uit. Nu
wou ik nog meer van zyn prachtige toeren laten zien,
maar Capi gehoorzaamde niet. Hij sprong tegen me op,
lekte myn hand, en trok me aan de mouw van mijn buis.
En meteen keek het dier my zoo droevig en verlangend
aan, dat ik byna de tranen in de oogen kreeg.
„Hy wil met me naar...," stamelde ik.
„Ja, mijn beste jongen, naar jullie meester. Wacht ik
ga met je mee."
Zoo gingen we met zijn drieën naar den commissaris
van politie.
Die deed me allerlei vragen. Het liefst had ik maar niet
veel van Vitalis verteld. Ik wist, dat mijn meester dat niet
gaarne had. Maar ach, ik was nog zoo jong! De commissaris wist zijn vragen wel zoo te stellen, dat er voor my
geen ontkomen aan was. En zoo vertelde ik alles, wat
ik wist.
„En wat nu?" vroeg de commissaris ten slotte,
„Wy zullen voortaan voor hem zorgen," antwoordde de
vader. „Als U hem tenminste aan ons wil toevertrouwen."
„Met volle gerustheid," zei de commissaris, „en ik vind
U een braaf man, U doet er een goede menschlievende
daad mee. Maar nu moet hij eerst even mee, naar dien
Garofoli, die die jongens in huis neemt. Die zal ons misschien wel wat meer van Vitalis weten te vertellen. Ik weet,
geloof ik, wel waar hij woont. Je meester sprak immers
over Garofoli?"
„Ja, mijnheer, dat herinner ik me goed."
Alleen op de Wer. 3e dr.
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Na een oogenblik gingen -wy met een agent op weg. We
vonden het huis. Toen de man ons zag binnen komen, verbleekte hij. Vitalis had me al gezegd, hoe slecht hij de
jongens, die bij hem in huis waren, behandelde. Hij scheen
heel wat op zyn kerfstok te hebben. Hy herstelde zich
echter gauw, toen hy hoorde, waar de agent eigenlyk voor
kwam.
„Ach, is de arme kerel dood!" riep hy uit.
„Heb je hem gekend?" vroeg de agent.
„Heel goed."
„Vertel me dan maar eens, wat je van hem weet," zei de
agent kortaf.
„Dat is gauw genoeg gedaan," antwoordde Garofoli. „Hij
heet niet Vitalis, zyn eigenlyke naam was Carlo Balzani.
En als U 35 of 40 jaren geleden in Italië geleefd had, behoefde ik je eigenlyk niets meer van den man te vertellen.
Hij was in dien tijd de beroemdste zanger van heel Italië.
Hy zong te Napels, Rome, Milaan, Venetië, Florence,
Londen, Parys. Maar er kwam een tyd, dat hij zijn beste
dagen gehad had, zyn stem verminderde voortdurend.
Toen wilde hy zyn roem als koning van alle zangers van
Italië niet overleven. Hy nam een anderen naam aan en
hield zich schuil voor ieder, die hem gekend had. Maar
hy moest natuurlyk toch leven, nietwaar? Hij heeft allerlei ambachten geprobeerd, maar hy was niet gelukkig.
Zoo verviel hy in groote armoede. Ten slotte reisde hy
met zyn aap en zijn honden de landen door. Hy was en
bleef te trotsch om hulp te vragen of zich bekend te maken.
Voor geen som ter wereld had hij van zijn verleden willen
spreken, dat hij de eenmaal zoo gevierde Carlo Balzani was.
Door een toeval ben ik er echter achter gekomen."
Verbaasd had ik dit alles aangehoord. Op het laatst kon
ik myn tranen niet meer inhouden. O, nu begreep ik zooveel, zoo heel veel van wat me altyd vreemd en geheimzinnig geleken had.
Wat moest myn gryze meester geleden hebben!
Die arme Carlo Balzani, die goede, beste Vitalis!
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TUINMAN.
Den volgenden dag zou mijn gr^ze meester begraven
worden. De vader had me beloofd met mij naar het kerkhof te gaan. Maar 's morgens lag ik te rillen van de koorts
en 't was of ik vuur in myn borst had. Het leek me toe,
of ik net zoo ziek was als de arme Joli-Coeur na den
barren winternacht in den boom hij onze schuilplaats in
bet bosch.
Mijn nieuwe meester liet dadelijk een dokter komen. Ik
had het wel goed gevoeld, want hy constateerde een hevige
longontsteking. Ik moest dadelijk naar het ziekenhuis, zei
hy. Maar daar wou de vader niets van weten.
„Hij is by mijn deur neergevallen," zei de brave tuinman,
„en niet voor de poort van het ziekenhuis. Daarom moeten
wy voor hem zorgen." Hoe mooi en hoe lang of de dokter
ook praatte, het hielp hem niet. Ik ging niet naar het
ziekenhuis.
Ik was er vaak verlegen mee, zoo werd ik verzorgd en
verpleegd. De oudste dochter, Etiennette, die de taak van
haar overleden moeder overgenomen had, moest nu bovendien nog verpleegster zijn.
En ze was zoo zorgzaam en flink, dat een zuster uit het
ziekenhuis het haar niet zou verbeterd hebben. Wat de
dokter zei, deed ze zoo precies en geregeld, dat deze er
schik in had. Als zij aan de huiselyke bezigheden moest,
loste Lize haar af. In angstige koortsdroomen vond ik het
rustig als het kleine meisje by mijn bed zat en met haar
medelydende, vriendelijke oogen naar me keek. Heel
lang lag ik ziek, telkens stortte ik opnieuw in. In de lange
onrustige nachten waakte Etiennette bij mij, dan had ik het
telkens zoo benauwd, dat zij bang was, dat ik er in blyven
zou. De jongens Alex en Benjamin losten haar 's nachts
een enkelen keer af.
Eindelijk begon ik te beteren, wel heel langzaam, maar
ik stortte geen enkelen keer weer in. En toen de lente de
weiden met frisch groen bekleed had, mocht ik voor het
eerst naar buiten. Toen de zon lekker scheen stapte ik met
Lize de deur uit. En hand aan hand, gevolgd door mijn
trouwen Capi, wandelden we langs de rivier onder het
nieuwe groen van wilgen en populieren. De vogels kwet-
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terden en floten van lentevreugd, de menschen op 't veld
en langs de wegen waren vroolijk en opgewekt. Ik zal
dat heerlyke voorjaar nooit vergeten! Dat er iets bijzonders aan Lize was, had ik al dadelijk bemerkt en al gauw
had de vader me verteld, dat ze voor een paar jaar stom
geworden was na een ernstige ziekte.
Natuuriyk sprak zij dus op onze tochten geen woord,
maar we begrepen elkaar uit een enkel gebaar en met
onzen blik zoo goed, dat ik vaak den heelen weg lang ook
geen woord sprak.
Zoo kwamen langzamerhand myn krachten weer terug
en toen begon ik al gauw mee te helpen aan het werk in
de tuinen.
Met ongeduld had ik dien t\jd afgewacht, want ik verlangde er naar met harden en ijverigen arbeid tenminste
iets goed te maken voor al de liefderijke zorgen, die ik
ondervonden had.
Myn nieuwe meester was voornamelijk bloemkweeker.
Toen ik aan 't werk ging, was het juist de tyd van de violen. Groote broeikassen stonden er vol van, in allerlei
kleuren, 's Avonds was de lucht vol van zoete geuren. Mijn
taak was 's morgens de ramen der broeikassen open te
zetten en ze 's avonds weer te sluiten en overdag moest ik
ze met stroo bedekken, als de zon te fel schroeide. Dal
was wel geen zwaar werk, maar ik had er juist een dagtaak aan. Lize was bij den watermolen, die door een hond
in beweging gebracht werd en die het water uit een pul
ophaalde voor de besproeiing. Alex en Benjamin hielpen
hun vader bij het andere werk. Etiennette deed het huishouden en zoo was ieder werkzaam voor het huisgezin,
Ik was natuurlijk wel bekend met het werk van de boeren,
maar ik had geen flauw idee van de vlijt, de zorg en de
volharding, waarmede de kweekers in de omstreken van
Parys werken van den vroegen morgen tot den laten
avond. Na een poosje mocht ik ander werk doen. Het
prettigste vond ik het uitzetten van jonge plantjes. Dat
was zoo aardig, als die dan flink opgroeiden en na een
poosje de prachtigste bloemen droegen. Dan was al de
moeite en zorg beloond. In korten tyd was ik aan dit geregelde leven gewend en geen oogenblik verlangde ik
terug naar myn zwerverstyd. Wel had ik oogenblikken
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onder mijn werk, dat ik even ver voor me uitstaarde; dan
liep ik weer met Vitalis en onze makkers langs de eenzame
wegen, dan zag ik een oogenblik het vriendelijk gezicht
van moeder Barberin voor me... O, als die me eens hadden
kunnen zien! De gieters aan den arm, op bloote voeten,
druk in de weer als een echten tuinman.
Bij den maaltijd schaarde ik me mee om de tafel, of ik
een kind uit 't gezin was. En met Lize, Alex en Benjamin
stoeide ik, of we broers en zusters waren.
De Zondag was voor ons meestal een heel gezellige dag.
's Middags zaten we samen in het prieel van wilde wingerd.
Dan speelde ik op mijn harp
en zong mijn heele repertoire
van vroeger af. En altijd eindigde ik met mijn beroemd
Napolitaansch lied. Dat vond
de kleine Lize toch altijd
het mooiste van alles. Nooit
heb ik het laatste couplet gezongen, zonder dat haar oogen
vochtig werden.
Ter afwisseling gaf ik dan
een stukje, waarbij ook Capi
meespeelde. Voor hem vooral
waren die Zondagen echte
feestdagen. In de week had ik het meestal te druk om me
veel met hem te bemoeien. Dan kon hü me zoo triest en
verlaten aankijken, onder myn werk. Maar Zondags kon
hy weer eens echt loskomen. Als 't stukje uit was, wou
hy liefst maar dadelijk aan een tweede beginnen.
Uren lang vermaakten we zoo het heele gezin. Dan werden we bewonderd als vroeger. En dat vonden we allebei
toch wel weer eens heel prettig.
Twee jaren gingen zoo gelukkig voorby. Vader Acquin
nam me vaak mee naar Parijs, naar de bloemenmarkt en
ook naar de andere kweekers in de buurt. En zoo kreeg ik
een denkbeeld van het rumoerige, jachtige leven in de
wereldstad en de kalme rust van de heerlijke omgeving,
's Winters lag het werk bijna geheel stil. Vooral de winteravonden duurden dan soms heel, heel lang. Maar dan
haalde vader Acquin zyn boeken voor den dag, die hi] als
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jonge man gekocht had. Benjamin en Alex hadden geen
lust in lezen. Maar de vader en ik verslonden de lectuur
om het hardst, 't Waren meest werken over plantkunde,
maar ook wel met reisverhalen e.d. De goede man had er
altijd veel schik in, als we zoo samen aan 't lezen trokken
en over de boeken praatten. Hij roemde me dan om m^n
leeslust en myn leergierigheid. Na zoo'n avond dacht ik in
bed altyd weer met weemoed en dankbaarheid aan den gryzen Vitalis, aan wien ik zoo veel te danken had.
Dikwijls las ik de anderen voor. Dat waren zulke gezellige avonden. De kleine Lize had ik een enkel liedje op de
harp leeren spelen. Ach, wat had vader Acquin däar een
schik in. 't Was zoo'n heerlijk genot voor 't arme meisje,
dat geen woord spreken kon, zich nooit eens uiten tegen
de anderen of 't was met haar oogen en haar gebaren.
„'k Had wel dommer streek kunnen uithalen, dan jou in
huis nemen Remi," zei vader Acquin soms lachend tegen me.
O, wat was ik dan gelukkig!
Ik had 't gevoel, dat ik wel voor altyd in dit gezin
blijven zou.

HET HUISGEZIN WORDT OPGEBROKEN.
't Was in het begin van Augustus. Onze kassen en serre's,
de heele tuin byna, stond in vollen bloei. De lucht was
vervuld van zoete geuren, 't Was hard werken geweest,
soms nacht en dag. Maar de zorg zou goed beloond worden.
Vader Acquin wreef zich tevreden de handen.
„'t Zal een goede Augustusmaand worden," zei hij lachend
en met een vergenoegd gezicht berekende hij al, wat de
opbrengst zou zijn van die maand.
Augustus was de maand, waarin de meeste bloemen naar
Parys gingen. En als ze groot en mooi waren, had men er
een goeden prys voor over.
Omdat we allemaal zoo hard gewerkt hadden, besloot
vader Acquin een uitstapje met ons te maken naar een
naburig dorp. Een vriend had ons ten eten gevraagd; zelfs
Capi zou van de partij zyn!
Om vier uur 's middags, na het werk van dien dag vlug
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afgemaakt te hebben, gingen we op weg, uitgelaten van
pret en vroolükheid. Capi sprong en rende als dol van plezier
over den weg. Het geregelde leven kon hem nog maar
heelemaal niet bevallen. En dit uitstapje scheen hém aan
zyn avontuurlijke tochten van vroeger te herinneren.
We hadden een prettige wandeling en een heerlyken
middag. Toen de maaltijd onder een reusachtigen vlierboom byna afgeloopen was, begon plotseling de lucht te
betrekken. Er naderde een onweersbui. Vader Acquin keek
eens naar de lucht.
„Allo kinderen," riep hij toen. „We moeten op huis aan,
hoor! Als 'k me niet bedrieg, komt er een flinke bui
opzetten."
Dat was een teleurstelling. „Nu al! Hè! wat vervelend!"
klonk het in 't rond.
Maar vader Acquin was niet te vermurwen.
„Met onweer moeten we thuis zyn," zei hy, „je kan nooit
weten wat er gebeurt."
Met teleurgestelde gezichten gingen we op weg. Na een
poosje zei vader:
„Kom Benjamin en Alex, wy gaan vast vooruit, jongens.
We krygen een hui van wat ben je me. Laten wy er den
stap in zetten. Dan komen de anderen wel achteraan."
De lucht werd al zwaarder en zwaarder. Snel kwam de
bui opzetten. Het werd opeens drukkend warm. De koeien
in de wei langs den weg loeiden, met den kop dicht aan
den grond. De wind zette op en woei ons wolken droog stof
in 't gezicht. In de verte begon het al hol te rommelen. En
opeens verblindde een schelle bliksemschicht ons byna de
oogen. Even stonden we doodstil. Toen namen Etiennette
en ik Lize tusschen ons in en liepen voort, zoo snel we maar
konden. Zouden Vader en de jongens al thuis zyn? Het
hemelvuur en de ratelende donderslagen volgden elkaar al
sneller op. Plotseling begon het te hagelen, al grooter steenen. Tenslotte moesten we gaan schuilen, 't was in de
heftige hagelbui van steenen, zoo groot als knikkers, niet
meer uit te houden.
Het oorverdoovend geraas van den hagel werd telkens
overstemd door 't gerinkel van glasscherven.
„O, God, de kassen!" riep Etiennette verschrikt.
Ja, daar had ik ook al aan gedacht. „Misschien waren ze
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nog op tijd, om ze te dekken," antwoordde ik. „En misschien hagelt 't hier alleen."
„Nee, dat kan haast niet. En ze kunnen er de matten in
geen geval op hebben. O, als die hagel in den tuin ook zoo
gevallen is, is Vader geruïneerd! Ach, die arme Vader! Hy
rekende juist op zoo'n goede maand... En hy heeft zooveel
geld noodig..."
Etiennette werd doodsbleek. Met moeite bedwong ze zich.
Ik wist niets te antwoorden. Alleen de ruiten was al voor een
waarde van een vyfduizend gulden en dan de bloemen
nog... juist nu in vollen bloei...
Met een strak wanhopig gezicht staarde Etiennette in den
hagel, als iemand, die zijn huis voor zijn oogen ziet
afbranden...
Even plotseling als de bui opgekomen was, hield ze op.
Dadelyk verlieten we onze schuilplaats en gingen op weg.
De hagelsteenen lagen zoo groot en hoog op den weg, ^ t
het was of we op grind gingen.
Ik nam de kleine Lize met haar mooie linnen schoentjes
aan op mijn arm. Haar bedroefd gezichtje vertelde ons, dat
ze onze angst en onrust begreep; haar oogjes vulden zich
met traantjes.
We waren nu gauw thuis. De poort stond open. Dadelijk
liepen we naar den tuin. Ach, wat een ontzettende r a m p !
De heerlijk bloeiende tuin was in een warrige wildernis
veranderd van verflenste en geknakte bloemen en planten,
in de serre's en kassen was 't een chaos van glasscherven,
kleurige bloembladen en groen. Waar was Vader? Hy was
nergens te vinden. Eindelijk vonden we hem na lang zoeken
in een hoekje van de groote serre, waarvan geen ruit heel
gebleven was. Hy zat ineengedoken op een krukje in den
hoek. Alex en Benjamin stonden onbeweeglyk, ieder aan
een zij.
„O, God! Arme kinderen...!"
En toen barstte hy uit in snikkend geschrei en drukte
Lize zoo angstig en innig in de armen, of hy haar voor een
nieuw onheil beschermen wou... Alex en Benjamin namen
mij mee naar buiten.
„We zyn verloren," sprak Benjamin zacht.
„Kom," zei 'k, om h u n moed in te spreken. „We kunnen
ons er weer bovenop werken."
*
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„Neen," antwoordde Benjamin dof. „Er is geen redden
aan. Tien jaar geleden heeft vader den tuin gekocht; zelf
heeft hij het huis laten zetten en de serre's en kassen. De
man, die hem den grond verkocht, leende hem ook het geld
om zich in te richten voor de bloemisterij. Vader zou alles
in 15 jaren afbetalen. O, als hy één keer overslaat. Daar
loert die leelijke kerel op. Dan laat hy op alles beslag leggen.
Dan is vader alles kwijt, alles... en al zijn werken en
ploeteren van tien lange jaren voor niets... 't is vreeselyk!"
*

*

*

Den dag na 't verstrijken van den betalingstermijn trad er
een deftig heer in 't zwart gekleed, het huis in. Beleefd
reikte hy den vader een gezegeld papier over, waarop hij
eerst eenige woorden in een opengelaten regel schreef.
Het was een deurwaarder!
En sedert dien dag kwam hij telkens weer, zoo vaak, dat
hy onze namen begon te kennen.
De vader ging telkens naar de stad. Hij sprak heel weinig
en kon uren lang voor zich uit zitten staren, dat we er
angstig van werden. Zoo ging de zomer en een deel van den
winter voorbij. Nieuw glas voor onze serre's en kassen
hadden we niet kunnen krijgen. Daarom waren we aan het
telen van groenten begonnen, dat leverde wel niet zoo veel
op, maar 't was tenminste wat, we konden weer werken.
Op een avond kwam de vader geheel moedeloos thuis.
Met een zucht en een snik zonk hij op een stoel neer.
„Kinderen," zei hij met toonlooze stem, „we zijn verloren."
Ik wilde uit kieschheid weggaan, maar met een gebaar
van zyn hand hield hij mij terug.
„Je hoort tot m'n gezin, m'n jongen! Je mag alles weten!
Kinderen, ik ga jullie verlaten!"
O, wat een ontzettend oogenblik was dat! Lize, 't gevoelige
kind, begreep 't al dadelijk. Schreiend legde ze haar hoofdje
aan vaders borst.
„Ja," sprak de vader, „'t is ontzettend..." Zyn stem haperde en met moeite slikte hij zijn tranen weg. „Alles wat
ik heb, zal verkocht worden. En omdat ik dan nog geen
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geld genoeg heb om myn schuld te voldoen, zal ik met myn
vryheid de rest moeten betalen. Ik... moet... naar de gevangenis..." Toen barstten we allen in huilen uit.
„Ja, 't is hard, erg hard. Maar er is niets aan te doen.
Wat de wet zegt, daar is niet aan te tornen. Vyf jaren zal
ik er moeten blijven... En o. God, wat moet er in dien tyd
van jullie worden!..."
Er viel een stilte in 't vertrek, die heel lang duurde.
„Je begrijpt wel," sprak de vader eindelijk, „dat ik er
al lang over na gedacht heb, wat er gebeuren moet. Remi
moet een brief schrijven aan tante Catherine. Dat is een
heel verstandige, flinke vrouw. Die weet misschien wel
raad voor ons."
Het was de eerste brief van myn leven, dien ik schrijven
ging, het is ook de moeilijkste geweest. Want wat hing daar
niet van af. Al onze hoop was er op gevestigd!

De justitie was er eerder dan tante Catherine. Op een dag
trad vader Acquin juist de deur uit om naar een zyner
vrienden te gaan, toen de deurwaarder met twee agenten
aanklopte. Dadelyk waren ook w^ allen buiten.
Vader Acquin dacht niet aan vluchten. Doodsbleek, met
machteloos neerhangende armen stamelde hg zvjn verzoek,
om de kinderen even vaarwel te mogen zeggen.
Een der agenten wilde hem nog troosten en bemoedigen:
„Kom, vader Acquin, je moet je maar flink houden! Jg
hoeft je warempel niet te schamen, dat weet immers iedereen in den omtrek..."
Vader Acquin hoorde hem niet eens, onder een ontzettend stilzwijgen gingen we allen nog even naar binnen.
In de kamer nam vader de kleine Lize op en drukte haar
in zyn armen. Spreken kon hy niet, maar groote, stille
tranen biggelden over zyn wangen.
De grooteren konden zich niet langer bedwingen; ze snikten het uit.
„Is er niets aan te doen, mynheer?" bracht Alex met
moeite uit.
De agent antwoordde hem niet, maar fluisterde vader
iets in 't oor.
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„Ja," stamelde vader, „ja, ja, je hebt gelijk, het moet."
Toen zette hij opeens Lize neer, maar ze klampte zich aan
hem vast. Zacht maakte hij haar h a n d los en legde die in
de handen van Etiennette. Zwijgend omhelsde hij haar en
toen Alex en Benjamin.

TtB Ott " " « > - .

Ik stond in een hoek der kamer en zag alles bevend van
ontroering aan.
„Kom Remi, kom mijn jongen."
Toen omhelsde hy ook mij en stapte vastberaden naar de
deur. „Jullie hier blijven, hoor," zei hij zacht, maar op beslisten toon.
Zoo bleven wij alleen achter. We schreiden maar, schreiden m a a r ; niemand wist een woord van troost of bemoe-
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diging te vinden. De slag was ook te vreeselijk en we waren
toch eigenlijk allemaal nog maar kinderen!
Na een uur ongeveer stapte tante Catherine de kamer
binnen. Ze vond ons nog in denzelfden toestand. Getroffen
bleef ze op den drempel staan.
„Arme kinderen," fluisterde zij, en drukte haar zakdoek
voor de oogen.
Maar na een ©ogenblik herstelde zij zich. Hier moest
gehandeld worden en met flinkheid en kracht, dat voelde
ze wel. De arme kinderen waren alle stuur kwijt, die moest
zij nu geven. En dat zou ze volbrengen ook. Dadelijk begon
zij de huishouding te regelen en ieder kreeg wat te doen.
Arbeid is het beste geneesmiddel tegen verdriet en wanhoop, dacht zij.
Tante Catherine was tien jaar lang by verschillende
families kindermeid geweest. By een van die families, een
notaris, ging ze om raad vragen. En dien volgde zij ook op,
na eerst een bezoek gebracht te hebben in de gevangenis bij
vader Acquin. Met ons sprak ze er met geen enkel woord
over. En na acht dagen bij ons geweest te zijn, deelde zij
ons mede, wat er besloten was, te doen.
De kinderen zouden bij verschillende familieleden onder
dak gebracht worden. Lize kwam by haar, Alex hij een
oom, die mijnwerker was. Benjamin bij een oom, van hetzelfde vak als vader. Etiennette zou als hulp in de huishouding by een andere tante komen...
In angstige spanning hoorde ik alles aan. Wat zou ze
over mij besloten hebben. Maar ze noemde my niet.
„En i k ? " waagde ik eindelijk te vragen.
„Jij? Jy behoort niet tot 't gezin, nietwaar?"
„Ja, maar ik zou graag voor U werken."
„Jij bent niet van de familie."
„Vraagt U maar gerust aan Benjamin en Alex of ik al
niet flink werken kan."
„Ja," riepen ze allemaal, „en hij hoort wel tot het gezin,
tante." En de kleine Lize ging voor haar staan met oogen
en gebaar, die veel meer zeiden, dan welke woorden ook.
„Ja, mijn kleine meid, ik begrijp je wel, hoor. Maar neen,
dat gaat niet. Als ik met jou thuis kom, kan oom niets
zeggen. Men moet zijn familie toch helpen in deze treurige
omstandigheden. En zoo denken de anderen er ook over.
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Maar Remi is voor hen een vreemde, dat mag je ze niet
kwalijk nemen. Ze kunnen toch niet de heele wereld als
familie beschouwen en den kost geven."
Ik begreep, dat er niets aan te veranderen viel. En, dacht
ik somber, zij heeft toch eigenlijk gelijk ook. Ik behoor niet
tot de familie. Ik ben niet meer dan een zwerveling, dien zij
uit meelij van den weg opgenomen hebben.
Tante Catherine draalde niet lang met de uitvoering van
haar plan. Terwyl wij treurig en gedrukt by elkaar zaten,
vertelde zij ons, dat wij den volgenden dag uit elkaar zouden gaan. En toen moesten we naar bed.
Zoodra wij boven by elkaar waren, kwamen allen om me
heen staan. Ze zeiden hartelijke woorden en dat zij er niets
aan konden veranderen, en de kleine Lize viel me schreiend
om den hals. O, wat kwam er toen een warm gevoel in mij,
ik lachte door mijn tranen been. „O," zei ik, „jullie bent
altyd zoo hartelijk en goed voor me geweest. Mag ik toch
jullie broer blijven, al gaan we ook van elkaar?"
Natuurlijk, dat behoefde ik niet te vragen, dat wist ik wel.
„Goed," zei ik, „dan weet ik, wat ik doen zal. Ik trek mijn
schapenvacht weer aan, neem de harp weer op den schouder en. met Capi ga ik weer samen den kost verdienen. En
op mijn tochten kom ik jullie allemaal om de beurt bezoeken en dan hoor je meteen, hoe 'tallen gaat!" Dat vonden
ze allemaal een prachtig plannetje van me. Heel lang bleven
we nog bij elkaar, praatten samen over het verleden, over
wat de toekomst brengen zou en... over vader.
Maar toen vond Etiennette het beter, dat we naar bed
gingen. We volgden haar raad op. Maar ik geloof niet, dat
één van ons allen dien nacht een oog dichtgedaan heeft.

Den volgenden morgen waren we al weer heel vroeg op.
We wilden nog zoo lang mogelijk bij elkaar zijn.
Van ieder kreeg ik een souvenir.
Etiennette riep me het eerst in den tuin.
„Wij gaan scheiden," zei ze, „daarom wil ik je een aandenken geven. Kijk, hier heb ik mijn naaidoosje met garen,
naalden en een schaar, 't Is nog van mijn peet-tante. Je zult
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't goed kunnen gebruiken, als ik er niet meer ben om je
goed te verstellen of een knoop aan te zetten. En als je 't
gebruikt, zal je stellig altijd aan mij denken."
Terwijl ik bewogen haar nakeek, toen ze 't pad afliep
naar den schuur, stond Alex opeens voor me.
„Ik heb twee stukken van 100 stuivers," zei hy, „als je
er een van me aannemen wil, zal je me een plezier doen."
Ik begreep de waarde van dit cadeau. Alex was de eenige
van ons die om geld gaf en van sparen hield. We hadden
hem er dikwyls om geplaagd. En nu wilde hij de helft van
zijn kostbaar bezit aan mij geven! Dat was voor mij een
bewijs van zijn groote vriendschap.
Benjamin gaf my zyn zakmes. Hy vroeg mij om een
stuiver, want een mes snydt de vriendschap door.
Om acht uur hield er een groot rijtuig voor het huis stil.
Tante zou er de kinderen eerst mee naar vader brengen
om afscheid te nemen en dan naar den trein.
Op dit oogenblik kwam Lize naar me toe, vatte me by de
hand en nam me mee den tuin in.
„Lize!" riep tante Catherine.
Maar ze luisterde niet. Van den rozeboom in den tuin
plukte ze een takje met twee fijne knopjes, die byna ontloken.
Ze verdeelde het in tweeën, gaf my een knopje en nam
zelf het andere. En toen keek ze me aan met oogen, die me
alles vertelden, van wat er in haar gevoelig hartje' omging.
Toen kwam tante haar halen. Ik haalde myn harp en riep
Capi. Toen het dier mij zag in myn oude plunje van vroeger
en met mijn instrument op den schouder, sprong hy blaffend van blijdschap om me heen. Hy scheen te begrypen,
dat eindelijk het leven van zwerven en vrijheid weer aanbrak, waarnaar hy in zijn eentonig leven op den tuin zoo
lang verlangd had. Het oogenblik van afscheid was gekomen. Tante Catherine maakte het heel kort. Zy liet
dadelijk Etiennette, Alex en Benjamin instappen en vroeg
my de kleine Lize op haar schoot te geven.
Terneergeslagen en met vochtige oogen stond ik tegen
't portieij geleund.
Zacht duwde ze me weg.
„Vooruit!" riep ze.
En daar rolde het rytuig heeni Het laatst zag ik Lize nog.
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die me gebogen voor het raam, zoo lang mogelijk gedag
wuifde.
Al gauw zag ik niets meer van het rijtuig dan een stofwolk op den weg. Toen deed ik het koord van mijn harp
over den schouder. Dat trok de aandacht van Capi. Hij keek
me met schitterende oogen aan.
„Vooruit maar, Capi."
Hij begreep me dadelijk. Blaffend sprong hij voor me uit.
Nog even keek ik naar het huis, waarin ik twee zulke
gelukkige jaren had doorgebracht en waar ik gedacht had,
wel altyd te zullen blyven...
De klare zon stond hoog aan den egaal-blauwen zomerhemel. Alles stond te pralen in den warmen gloed. Dat was
wel heel anders dan dien vreeselijken vriesnacht, toen we
uitgeput aan den weg waren neergevallen, den ontzettenden,
onvergetelyken nacht, waarin Vitalis vlak naast me voor
altyd ingeslapen was...
Hier in dit huis had ik toen nieuwe vrienden gevonden,
vrienden, die ik nooit meer vergeten zou, omdat zy my twee
jaren lang hadden omringd met hartelykheid en liefde, waardoor ze mij hadden doen vergeten, dat ik maar een arme
vondeling was, geheel alleen op de wereld!
Moedig stapte ik den weg op, het nieuwe leven tegemoet.
Voorwaarts!
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OPNIEUW DE WERELD IN!
Voorwaarts!
De wereld lag weer aan alle kanten voor me open en
ik kon gaan, waarheen ik maar wilde: naar 't oosten of
westen, naar het noorden of zuiden.
Heerlyk! zullen vele jongens denken. Hè, heelemaal vrij
en frank de wereld in te kunnen trekken, zonder iemand
te moeten gehoorzamen.
Hoe verlangen zij vaak naar den dag, waarop ze hun
eigen baas zullen zijn!
Och, zy weten niet, wat dat eigenlek zeggen wil! Had
ik maar iemand gehad, die me met raad en daad wou
by staan, me leiden wilde. Na het zwerversleven met Vitalis
wist ik, hoe moeilyk het is, als je geen dak boven 't hoofd
hebt en van den eenen dag in den anderen moet leven.
En nu stond ik geheel alleen: door al de moeilijkheden, die
me wachtten, zou ik mij zelf heen moeten slaan. Hoe
benijdde ik de jongens van mijn leeftijd, die by hun ouders
thuis een zorgelooze jeugd hadden!
Voor ik Parys verliet, wilde ik eerst nog een bezoek
brengen aan den man, die de laatste jaren een liefhebbend
vader voor me geweest was. Aan dezen en genen den weg
vragend, vond ik gemakkelijk de gevangenis, waarin vader
Acquin met zijn vryheid moest betalen, wat hy niet met
geld had kunnen doen. Ik ken geen somberder gezicht, dan
een gevangenis met haar getraliede venstertjes, haar hooge
muren en zware gesloten poort. Ik vind het nog akeliger
dan een kerkhof! In een gevangenis is men levend begraven,
op een kerkhof heerscht een bovenaardsche rust en vrede!
Voor de groote zware deur aarzelde ik een oogenblik; er
kwam een onbestemde vrees over me. Maar ik vermande
me. Eerst wilde men mij niet toelaten, doch toen ik beleefd
bleef vragen, me niet zoo dadelyk liet wegsturen, liet men
mij ten slotte toch binnen. Nu, 't viel me mee. Ik werd in
een groote kamer gebracht zonder tralies of grendels en na
een oogenblik kwam vader Acquin ongeboeid binnen.
„Ik verwachtte je, beste Remi," zei hy, „en ik heb danig
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gemopperd tegen tante Catharine, dat ze jou niet meegenomen had met de kinderen."
„Tante Catharine was er niet toe te bewegen," zei ik zacht.
„'t Was ook onmogelijk mijn jongen, onmogelijk. Een
mensch moet zich nu eenmaal in de omstandigheden
schikken. O, ik weet wel, dat je je best zou gedaan hebben
en niet op haar zak teren zou. Maar mijn zwager had geen
werk voor je. Hij is sluiswachter aan 't kanaal van Nivernais. Wat zou hij met je moeten beginnen, nietwaar? En
de kinderen vertelden me, dat je nu toch je oude bestaan
weer beginnen wil, hè? Ik dacht eigenlijk, dat je daar wel
voor goed den schrik van te pakken had. Ben je dien vreesel^ken nacht met den ouden Vitalis al heelemaal vergeten?
Toen had je nog hulp en steun; en nu zal je datzelfde leven
alleen, zonder eenige leiding gaan beginnen! En dat op jouw
leeftijd!"
Vader Acquin schudde bedenkelijk het hoofd.
„Ik heb Capi nog," zei ik moedig. „Met hem zal ik me
er best door heen slaan, 'k Zal hem nog meer kunstjes
leeren
"
„'k Zou liever een betrekking zoeken, beste jongen, 't Is
zoo gevaarlek op jouw leeftijd, dat zwerven langs de wegen.
Dat is eigenlek alleen goed voor luiaards en landloopers.
Maar jij, die zoo ferm aanpakken kunt!"
„Lui ben ik niet, dat weet u wel," zei ik met vuur. „En
als ik bü u had kunnen bleven, ja, dat had ik heerlijk
gevonden! Maar nu, na Vitalis en U, weer een anderen
meester zoeken, nee, dat kan ik niet."
Ik zei dit zoo vol overtuiging en moed, dat vader Acquin
zich gewonnen gaf.
„Nou," antwoordde hij, „misschien heb je gelijk. Ik
dacht alleen aan jouw belang, mijn jongen. Ik voelde me
verplicht, het je af te raden. Maar je bent je eigen baas!
Ik heb niets meer over je te zeggen. Ik kan niets, letterlijk
niets meer voor je doen. Ik heb eigenlijk zelfs geen recht
van spreken meer, in deze gevangeniskleeren...."
„Och neen, vader Acquin, zeg dät niet. Ik weet wel, hoe
goed u het met me meent. En ik zal u altijd dankbaar
blijven voor alles
En vindt U het niet heerlijk, als ik
U over een poosje bericht kan komen brengen van de
anderen?
Alleen op de Wer. 3e dr.
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Vader Acquin keek me even nadenkend aan. Toen pakte
hij mijn beide handen: „Je bent een moedige jongen met
een goed hart. Remi. Ga dan maar met moed en vertrouwen
je moeilyk leven in. God beware je, mijn jongen
"
Een tyd lang zaten we zonder een woord te zeggen
tegenover elkaar in het groote, stille vertrek
Er ging
heel wat in ons om, in die weinige minuten, dat voelden
we allebei wel.
De bewaker in den hoek van 't vertrek waarschuwde ons:
'toogenblik van scheiden was gekomen!
Vader Acquin tastte plotseling in zijn horlogezakje,
haalde er een groot zilveren horloge uit, dat aan een
leertje vastzat, en legde het in mijn hand.
„Ik wil je niet laten gaan zonder een aandenken van
me, Remi. Kijk, dat is voor jou. Veel waarde heeft het niet.
Anders had ik 'timmers al lang verkocht, dat begrijp je."
Vader Acquin zuchtte
„Het loopt zelfs niet goed meer," vervolgde hy. „Je
moet het zoo nu en dan maar eens even schudden. Maar
't is 'teenige, wat ik nog bezit."
Ik wou 't eerst niet aannemen. Maar vader Acquin zei:
„Ik hoef hier immers geen tijd te weten. Hij zal me toch
al lang genoeg duren. Ik zou doodgaan van ellende, als ik
telkens op dat horloge keek
O, de uren gaan hier
zoo traag
zoo traag
Nou, m'n jongen, vaarwel! Je
bent een brave jongen, zorg dat je dat blijft, hoor!"
Van 't overige herinner ik me niet veel meer. 'k Geloof,
dat hy me bij de hand naar de deur leidde. Wat we op
't laatste oogenblik nog ten afscheid zeiden, weet ik niet
meer. De tranen liepen vader Acquin langs de wangen, ik
snikte.
Toen ik weer op straat stond, overviel me opeens zoon
nameloos gevoel van moedeloosheid en verlatenheid, dat
ik me wel op den grond had willen laten neervallen. Ik
geloof, dat ik heel lang gestaan heb voor het hooge, stille
gebouw, besluiteloos en bevend van verdriet en wanhoop.
Toen voelde mijn hand het horloge in mijn zijzak. Dat
bracht me tot de werkelijkheid terug. Opeens klaarde de
lucht voor me op. Ik voelde me duizend pond lichter: mijn
horloge! Ik haalde 'tuit mijn zak en keek er op: 't was
twaalf uur. Och, eigenlek kon de tyd me niet schelen.
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maar toch vond ik het zoo gewichtig en heerlyk, dat ik
nu op mijn eigen horloge zien kon, hoe laat het was! Wat
een aardig vertrouwelijk ding was het! 't Was me, of er
een soort van leven in klopte, of 't een vriend was, die me
op al mijn tochten vergezellen zou, me raad geven en
troosten, en waar ik mee praten kon.
„Hoe laat is 't vriend horloge?"
„Twaalf uur, beste Remi."
„Zoo, twaalf uur. O ja, dan moet ik dit of dat doen,
nietwaar? Ja, ik zal er aan denken, hoor. ' k W a s 't bijna
vergeten, als je me er niet aan herinnerd had."
„Niet te danken. Remi, ik ben er immers, om te zorgen,
dat je 't niet vergeet."
Zoo zou ik met mijn horloge kunnen praten. En ook
met Capi. Zoo zou ik dus twee vrienden hebben op myn
verre tochten!
„Kom Capi!" Daar was hij al. Hij sprong blaffend in
't rond en pakte me telkens bij mijn buis.
„Wat wil je toch. Capi?"
Hij ging tegen me op staan en tikte met zijn poot op
't horloge. Ik liet het hem zien.
„Ja, Capi, dat is van de baas, hoor. Dat bad de baas
nooit gedacht, nog eens een horloge te zullen hebben, een
eigen horloge!"
Met schitterende oogen bekeek Capi de wijzerplaat. Toen
kwispelde hij met den staart, staarde me een oogenblik
nadenkend aan en
blafte toen twaalf keer!
Verbaasd hoorde ik 'taan. Och, opeens stond Vitalis in
mijn verbeelding weer voor me, met het groote horloge in
de hand, vóór Capi. Het trouwe dier was de lessen van den
grijzen meester nog niet vergeten! Welgemoed stapte ik de
straat uit. Wy beiden, de verstandige Capi en ik, we zouden
ons brood best verdienen!
Als ik gedurfd had, was ik maar dadelijk met een
voorstelling op straat begonnen. Maar de vrees voor de
politie hield me er van terug.
By den hoek van de straat keek ik nog voor 't laatst om
naar bet gevangenisgebouw. Toen zette ik er een flinken
pas in! Bij een boekenstalletje kocht ik een kaart van
Frankrijk, waar de wegen op staan en die je op kunt vouwen
en in je zak steken.
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Nu kon ik Parys verlaten; verschillende wegen kon ik
kiezen; zonder eenigen voorkeur, koos ik den weg over
Fontainebleau en zoo kwam ik bij toeval door de straat,
waar ik met de politie geweest was, om den vroegeren
kennis van Vitalis, Garofoli, op te zoeken. Ik wist het huis
nog te vinden. Nieuwsgierig bekeek ik den gevel met zijn
groezelig-groene ramen; ik dacht aan mijn meester, aan
zijn mooi verleden en aan zijn ellendig einde, en zoo stond
ik een poos vlak voor het huis in gepeins verzonken.
„Moest je bij Garofoli zijn? Wees dan maar blij, dat ze
hem geknipt hebben," hoorde ik plotseling tegen me zeggen.
Verbaasd keek ik op.
Er stond een jongen voor me, met eenigszins komische
gestalte, zooals je wel narren ziet afgebeeld, maar toch
met een aantrekkelijk gezicht. Zijn hoofd was veel te groot,
maar dat werd verzacht door zijn sprekende, donkere
oogen; over zijn droefgeestig gelaat lag zachtheid en
berusting.
„Ken je hem dan?" vroeg ik den jongen.
„Nou, en of hoor! 't Is een landgenoot van me uit Italië.
'kBen by hem thuis geweest, maar nu zit hij gelukkig
in de gevangenis, omdat hij een van de jongens doodgeslagen heeft, 't Is een broer van mijn vader, maar dat vertel
ik eigenlijk liever niet."
„Maar dan heeft hy nu zijn verdiende loon! Mijn meester
vertelde me al, dat hij de jongens, zoo beestachtig behandelde. Hij had er eerst over gedacht, mij ook by hem in
huis te doen. Maar toen hij de mishandeling gezien had,
dacht hy er niet meer over."
„Wie is je meester? Is hij goed voor je?"
„Mijn meester is dood," antwoordde ik zacht.
„Hield je van hem?" vroeg de jongen verbaasd.
„Hy was als een vader voor me," antwoordde ik.
Verwonderd staarde de jongen me aan.
„Dan heb je het wèl getroffen," zei hij zuchtend. „My
heeft hij zoo geslagen, dat ik naar 't ziekenhuis moest,
'k Bracht niet genoeg geld thuis."
„Wat deed je dan voor den kost?"
„O, ik speel op de viool en ik kan kunsten maken, maar
er zijn van die ongeluksdagen, dat je geen cent los kan
krygen."
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„Ja," zuchtte ik, „daar weet ik alles van."
„Wat doe jij dan7" vroeg de jongen nieuwsgierig.
„Op de harp spelen, zingen en optreden met myn troep,"
antwoordde ik met zekeren trots.
„Zoo," zei de jongen en keek me met eerbied in zyn
blik aan. Toen vervolgde hij:
„O, als je eens een plaatsje voor mij had in je troep,
dan was ik gered! Zóó houd ik het niet lang meer uit!"
„Heb je honger7" vroeg ik dadelijk.
„Nou! Ik heb vandaag nog niets gehad!"

„Ga dan maar mee!" zei ik.
Ik zocht een bakker op en kocht een paar broodjes, die
de arme jongen in een wip naar binnen had.
„Ik dank je wel, hoor," zei hij hartelijk.
„ ' k W o u juist mijn viool gaan verkoopen. 'kZou ' t a l
veel eerder gedaan hebben, maar ik kon er niet van scheiden. Mijn viool is mijn eenige vreugde en troost. Als ik
heel bedroefd en moedeloos ben, zoek ik in het park een
stil plekje en dan speel ik wat voor mezelf. O, dat vind
Ut altijd zoo heerlijk, of je in den hemel bent, nog veel
mooier dan in je droomen!"
„Dan zal je wel prachtig kunnen spelen7"
„O ja, 'k geloof het wel. Wil je het eens hooren7 En
neem je me dan misschien op in je troep7"
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Ik glimlachte. „Ik heb een beetje gebluft tegen je," zei
ik. „Kijk, dat is mijn troep en ik wees op Capi, die ons
met zyn verstandige oogen rustig zat aan te kijken.
„O, wat geeft dat?" antwoordde de jongen. „Dan zullen
we samen ons brood probeeren te verdienen. Ik zal je
knecht zijn en je gehoorzamen. Als je me alleen laat, zal ik
nog van honger sterven."
Ik schrok van die woorden! O, dat kende ik, dat gevoel,
die angst van arme zwervers!
„'k Vind 't best," zei ik dadelijk. „Maar daarmee zijn we
er nog niet. We zouden samen ook wel kunnen omkomen
van gebrek."
„Neen," antwoordde hij, „dat geloof ik niet. We zullen
samen hard werken, al ons best doen. Nee, dat zal goed
gaan, geloof me."
„Goed," besloot ik toen, „afgesproken dan!"
Dadelijk greep de jongen mijn hand, tranen van dankbaarheid stonden in z^jn oogen.
„O, nu ben ik niet meer alleen," fluisterde hij, „dat is
soms zoo verschrikkelijk."
„Ja," zei ik, „we zullen vrienden zijn. Hoe heet je?"
„Mattia."
„En ik Remi."
Toen liepen we langen tyd zwijgend naast elkaar voort
en ongemerkt bereikten we de laatste buitenwijken van
Parijs.
De strakke Maartsche wind had den weg droog gemaakt
en op den harden grond liep het gemakkelijk, 't Was
zacht in de lucht en aan den helderen hemel blonk de zon,
die alles in een vroolyk licht zette.
Wat een verschil met dien vreeselij ken rampzaligen
winterdag, waarop Vitalis en ik Parijs ingekomen waren!
Het gras langs den weg was frisch groen; hier en daar
stond het vol witte madelieven met gouden hartjes en er
waren ook al bloeiende wilde aardbeien. Over een tuinmuur zagen we tusschen de teer-groene seringenbladeren
al paarse bloemtrosjes.
In de tuinen, in de struiken langs den weg, in de boomen — overal vroolijk vogelgeluid en voor ons uit scheerden
de zwaluwen vlug langs den grond.
Onze reis begon goed; en vol vertrouwen zette ik er

103
den pas in. Capi blafte tegen alles en nog wat van louter
uitgelaten vreugde om zyn terugkeer naar het heerlyke
leventje langs de wegen. Mattia liep zwijgend naast me
voort. Hij scheen op mij te wachten, om een gesprek te
beginnen. Ik was echter te veel met mezelf bezig.
Waar gingen we eigenlijk heen in dien doelbewusten
pas7 Voorwaarts! Maar dan7 Ik wist 't zelf niet. ' k H a d
Lize beloofd, eerst haar broers en Etiennette te bezoeken.
Maar naar wie zou ik 't eerst gaan7 Ik was van Parijs in
Zuidelijke richting gegaan. En däär had ik wel mijn reden
voor gehad. Ik zou zoo graag moeder Barberin weerzien!
In al mijn wederwaardigheden was ik haar heusch niet
vergeten, 's Avonds, als ik niet gauw in slaap kon komen,
was ik met mijn fantasieën bij haar, en in de grillige
beelden van mijn droomen ontbrak zij bijna nooit. Haar
moederlijke zorg en liefde kón ik immers nooit vergeten!
Telkens weer was 't plan bij me opgekomen, haar te schrijven, al was 't nog maar zoo'n kort briefje: „Lieve moeder
Barberin, ik ben u nog niet vergeten hoor! Ik houd nog
net zooveel van u als vroeger. Maak u maar niet ongerust
over mij. Ik ben bij heel goede menschen en ik heb 't best."
Maar o, als ik aan Barberin dacht! Dan durfde ik niet.
Als hij wist, waar ik was en hoorde, dat Vitalis dood was,
dan zou hy me misschien weghalen om me wéér te verkoopen en dan wie weet, aan wie
ik zou nog liever
sterven!
En zoo hoorde moeder Barberin dus nooit iets van mij.
Ach, wat zal zij wel van me gedacht hebben 7 En wat zal
Barberin gesmaald hebben: „dat is nou 't loon voor al je
dwaze zorg en liefde, dat is nou die lieve Remi van je, hij
is je al glad vergeten
"
Ja, dat zou vreeselijk z\jn! Maar moeder Barberin zou
zoo niet denken, zy wist immers wel beter!
Maar nu zou ik trachten haar weer te zien! Ik zou
Mattia vooruit sturen, om onder een of ander praatje den
toestand te verkennen en als moeder Barberin alleen was,
haar alles vertellen en afspreken, wanneer ik komen kon,
zonder gevaar voor Barberin.
En anders moesten we een ander plaatsje afspreken,
om elkaar te ontmoeten. Zoo liep ik mijn plannen al te
maken. En onderweg moesten we zorgen genoeg dorpen te
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passeeren, waar we wat konden verdienen voor den kost!
Ik kreeg opeens medelijden met Mattia, die maar zoo
geduldig, zwijgend naast me voortliep. Bij een hoop steenen
hield ik halt.
„Willen we nu eens even rusten 7" vroeg ik.
„Graag," zei Mattia onderdanig. De arme jongen had nog
steeds het gevoel in mijn dienst te zyn!
Ik spreidde mijn kaart voor me uit. Na heel wat zoeken
wist ik te vinden, waar we nu eigenlijk waren. En toen
wist ik ook den weg te vinden naar Chavanon. We zouden
heel wat dorpen passeeren en dus best ons kostje ophalen.
Ik kreeg werkelijk 't gevoel, of er geen moeilijkheden meer
te overwinnen waren.
„Wat is dat voor een papier 7" vroeg Mattia.
„Een wandelkaart van Frankrijk," zei ik.
Maar daar had Mattia niet veel begrip van. Ik legde hem
uit, hoe ik er gemakkelijk den weg op vinden kon.
„Maar dan moet je kunnen lezen!" riep Mattia verbaasd uit.
„Ja, dat kan ik ook," antwoordde ik niet zonder trots,
„dat heeft myn meester me geleerd. Kan jij 't niet7"
,J*Jeen," antwoordde Mattia op een toon en met een
gezicht van, dat spreekt toch van zelf.
„Wil je 't graag leeren7"
„Nou, dat zou leuk zyn!"
„Dan zal ik probeeren, het je te leeren," zei ik gewichtig.
„Zoodra we gelegenheid hebben, hoor. Weet je wat jy nu
moest doen7 Eens wat op je viool laten hooren. Wil je?"
„Graag!" antwoordde Mattia. Hy nam zijn viool en
speelde. Ik vond 't prachtig. Hy speelde wel bijna zoo mooi
als Vitalis.
„Prachtig!" riep ik uit. „Van wien heb je dat geleerd?"
„Van niemand. Ik heb me zelf maar geoefend."
„En de muziek dan 7"
„Ik ken geen muziek. Ik speel alles op 't gehoor."
„Dan zal ik je muziek leeren ook."
„Je schijnt zoowat alles te kennen."
„Dat moet wel, als je hoofd van een troep bent," antwoordde ik half ernstig, half schertsend. Meteen nam ik
myn harp en begon te spelen. Ik moest toch laten hooren,
dat ik nog kunstenaar was bovendien?

105
Ik gaf maar dadelijk 't beste, wat ik kon: mijn Napolitaansch lied.
En toen, zooals het hoort onder kunstbroeders, prees
Mattia ook mijn spel uitbundig. We zaten elkaar maar te
prijzen en te bewonderen. We hadden allebei groot talent,
we zouden beroemd worden, enz.
Maar daar kwamen we niet mee aan de kost! We moesten
spoedig een dorp zien te bereiken, om daar nog ons nachtlogies en avondbrood te verdienen.
Welgemoed stapten we weer den stoffigen weg op. In het
eerste dorp, waar we nu aankwamen, zouden we probeeren,
wat te verdienen met „het eerste optreden van den troep
van Remi."
„Je moet mij dat Napolitaansche lied ook leeren," zei
Mattia, „dan kunnen we het samen zingen. En ik zal 't wel
gauw op mijn viool kunnen begeleiden ook. Dat zal mooi
klinken!"
„Dat zal 't zeker. O, we zullen succes hebben en nog rijk
worden samen," antwoordde ik lachend.
Zoo naderden we het eerste dorp. Dadel^k begonnen
we uit te kijken naar een geschikt plekje om te beginnen.
We raakten allebei in zenuwachtige spanning: hoe zou
het gaan? Wel zes maal spraken we af, wat we op onze
eerste voorstelling zouden geven.
Opeens bleven we beiden staan voor het hek van een
groote boerderij. Het erf was vol menschen op z'n Zondagsch, met bloemen op de borst. Daar was een bruiloft!
„Die zullen wel wat muziek willen hooren," zei ik. „Er
maar dadelijk op af!" Gevolgd door Mattia en Capi stapte
ik het erf op. En aan den eersten den besten manheer
bood ik de diensten van onzen troep aan, met een diepe
buiging en deftige woorden, zooals ik dat vroeger van
Vitalis gezien had.
Het was een dikke, opgeschoten jongen met een gezicht
zoo rood als een biet en met zoo'n hoog stijf boord aan,
dat zijn ooren er bijna in verdwenen. Hij antwoordde niet,
maar draaide zich als een pop geheel om naar het gezelschap; zijn hoofd kon hij niet draaien, zoo stijf zat hij in
zijn linnen! Hij stak twee vingers in zijn mond en liet een
hard en schel gefluit hooren, waarop het heele gezelschap
lachend naar hem omkeek.
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„Hè!" riep hij toen, „wat denken jullie van een mopje
muziek?"
„Ja, ja, muziek, hoera!" riepen vrouwen- en mannenstemmen.
„Allo dan! Klaar voor de quadrille!"
Toen werd 't een gedrang en gelach van belang. Het
geheele gezelschap schaarde zich ten dans.
Hoe zal dat afloopen? dacht ik ongerust.
„Heb je wel eens een quadrille gespeeld?" vroeg ik zacht
aan Mattia in 't Italiaansch.
„Ja," antwoordde hy en tokkelde my er vlug een voor.
Gelukkig kende ik die melodie ook. 't Was in orde!
Men had intusschen een wagen uit de schaar gehaald
en daarop kon het orkest plaats nemen. Mattia en ik hadden nog geen enkelen keer samen gespeeld, maar 't ging
toch al aardig in de maat. En 't gezelschap was niet
bepaald muzikaal aangelegd, dat merkten we al gauw.
„Kan een van jullie op den waldhoorn blazen?" vroeg
ons de jongen met het roode gezicht.
„Jawel mijnheer," antwoordde Mattia, „maar 'k heb er
geen."
„Dan zal 'k er een voor je halen. Die viool is wel aardig
en die harp ook, maar 't is te zacht zie je. Zoo'n waldhoorn
is veel mooier, dien hoor je beter." En hij liep weg om hem
te halen.
„Kan je ook al op den waldhoorn spelen?" vroeg ik
verwonderd.
„Ja, en ook op de fluit en de schuif trompet, eigenlijk
zoowat op alles."
Daar was de man al terug.
En toen begonnen we weer: quadrilles, polka's, walsen.
De dansers lieten ons geen oogenblik rust. En dat ging
zoo door tot 't donker werd toe! Voor my was dat niet erg,
maar die arme Mattia kón haast niet meer. Ik zag hem
van tijd tot tijd bleek worden. Toch speelde hij maar door,
zoo hard als hy kon. Gelukkig was ik niet de eenige, die
't opmerkte. De bruid zag het ook. Zij stak baar hand op.
„Nu is 't genoeg!" riep ze vroolyk. „Die kleine kan niet
meer. Jullie mag wel goed in je beurs tasten, boor."
Ik sprong van den wagen en trad op de bruid toe. Met
een heel diepe buiging vroeg ik: „Vindt mevrouw het
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goed, dat onze kassier even het gezelschap rond gaat?"
— Meteen wierp ik Capi mijn hoed toe. Hij nam hem in
den bek, sprong overeind op zijn achterpooten en ging
rond.
Dat vond men aardig! Het gezelschap schaterde het uit.
En Capi kreeg een apart applaus, toen hij met een sierlijke
buiging de gevers en geefsters bedankte.
„Het gaat prachtig," fluisterde ik tegen Mattia in
'tItaliaansch. „Ik zie zilverstukken!"
Mattia glimlachte tevreden, zijn wit^e tanden blonken
in zijn donker getint gezicht. Capi kwam toevallig het
laatst bij de bruid, zij liet een 5-francsstuk in den hoed

glijden! We hadden haar willen omarmen van dankbaarheid en geluk. O, wat begon dat prachtig! Opeens zagen
we onze toekomst als een blijden moeien droom! We
lachten elkaar maar toe, tot ons de tranen warempel in
de oogen kwamen, zóó blij waren we. En er kwam nog
meer. We mochten in de keuken gaan en eten, zooveel we
maar wilden. Zoo namen we dus eigenlijk nog deel aan
't bruiloftsmaal; of dat smaakte! Mattia en ik, we konden
elkaar niet aankijken of we moesten lachen met blinkende
oogen van vreugde en dankbaarheid.
Na den maaltijd — we waren zoo dik als tonnetjes en
Capi had 't ook goed gehad! — kregen we een slaapplaats
in de schuur.
Dat had de bruid alles zoo geregeld.
Aan den arm van den bruidegom bracht zij ons er heen.
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„We moeten hen nog feliciteeren," fluisterde ik tegen
Mattia.
„Ja, doe jij dat maar."
Nu, ik herinnerde me nog wel enkele woorden, die Vitalis
bij zoo'n gelegenheid gebruikte.
„Edel bruidspaar," sprak ik, „mijn kunstbroeder en ik
nemen de vrijheid, u geluk te wenschen op dezen grooten
dag. En U mijnheer de bruidegom, we verzekeren U een
gelukkig leven, want als mevrouw de bruid zoo goed is
voor arme zwervers, hoe goed zal hij dan wel zijn voor u."
Het bruidspaar had mij glimlachend aangehoord.
„Dank je wel hoor," zei de bruidegom.
En de bruid tikte ons op de wang. „Jullie bent een paar
flinke, vroolijke snaken, hoor. Ga nu maar gauw slapen,
jullie bent eigenlijk nog veel te jong voor zoo'n leven."
Toen wandelden zy gearmd naar het gezelschap terug.
Wij keken ze na tot ze om den hoek van het huis verdwenen. En als onze bede verhoord is, hebben ze zeker
een heel gelukkig leven gehad, want dät wenschten wij hun
uit den grond van ons hart toe.
In de schuur bij het schemerlicht van de maan, dat door
de kieren van de deur drong, telden we samen de ontvangst:
28 francs!
„Wat een dag!" fluisterde ik.
„Ik weet niet, hoe ik 't heb!" zei Mattia, „dat heb ik
allemaal aan jou te danken."
„Wel neen, Mattia," antwoordde ik geroerd. „Aan jou
juist, jij hebt gewerkt als een paard. Wat had ik alleen
moeten beginnen! Wat een gelukkig toeval, dat ik jou heb
ontmoet."
„Ik zou alleen omgekomen zijn van honger en ellende,"
zei Mattia. „Jij bent mijn redder."
Zoo praatten we nog even. Maar niet heel lang, want we
waren doodmoe. Al gauw sliepen we als marmotten.

Den volgenden morgen gingen wij al vroeg vroolijk op
weg. We voelden ons schatrijk, en in Corbeil aangekomen
besloten we heel deftig eenige noodzakelijke inkoopen te
doen. Bij een uitdrager kochten we een ouden waldhoorn
— aan zoo'n instrument hadden we ons eerste succes te
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danken — een eind rood band en een ouden soldatenransel. En toen we Corbeil verlieten, zagen we er al veel
meer als buitenlandsche artisten uit. Ik had de pijpen
van mijn langen broek afgeknipt — gelukkig dat Etiennette
het niet zag! ze zou 'tzoo'n zonde gevonden hebben! En
Mattia en ik hadden allebei onze beenen omwikkeld. Dat
alles deed me telkens weer aan Vitalis denken en stemde
me vaak heel treurig: ach, dacht ik dan, was hij maar bij
ons, wat zou er dan een heerlijk leven voor ons drieën
beginnen! Het ging ons voortdurend voor den wind. We
zorgden voor een repertoire met de noodige afwisseling,
zoodat we in eenzelfde dorp gerust een poosje konden
blijven, zonder vervelend te worden. En de ontvangsten
waren meestal boven onze verwachting. Mattia en ik konden
het opperbest met elkaar vinden; door ons gezamenlijk
zwerversleventje werden we echte, trouwe kameraden.
Hoe verder we trokken, hoe meer ik aan moeder Barberin
ging denken en naar haar verlangen. Vader Acquin had
ik in Parijs achter gelaten; de kinderen zou ik vooreerst
niet kunnen bezoeken; de goede Vitalis was gestorven;
en nu wij, jonge jongens, zonder geleide, raad of aanspraak
van een groot mensch de dagen doorleefden, dacht ik
telkens weer aan de heerlijke dagen van mijn jeugd by
die goede moeder Barberin, aan ons gezellig leven samen
in het kleine huisje bij de beek, aan onze Roussette en
onzen moestuin, aan al de mooie herinneringen van heerlijke zomerdagen en warm-huiselijke winteravonden
Wat was ik haar toch eigenlijk een dank verschuldigd
voor die liefdevolle, onbezorgde jeugd. Als ik eens iets
voor haar meebracht7 Een cadeau! Maar wat7 En plotseling, op een lange wandeling langs prachtige zomerweiden
met grazende melkbeesten, kwam er een prachtig plan in
me op. Ik moest voor moeder Barberin een nieuwe koe
meebrengen! Dat was niet alleen een mooi cadeau, maar
meteen iets heel nuttigs voor haar ouden dag. Ja, dät zou
ik doen! En Mattia zou het dier aan een touw bij haar
brengen, zoo heel onverwachts.
„Vrouw Barberin," zou Mattia zeggen, „ik breng u een
koe."
„Een koe 7 Aan mij 7 Neen, je bent verkeerd, bij wien
moet je wezen? Stel je voor, een koe aan mij brengen!"
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En moeder Barberin zou aan Roussette denken en —
zuchten.
„Neen vrouwtje, ik moet hier wezen, hoor. U is toch
moeder Barberin van Chavanon, nietwaar 7 Nu, bij u moest
ik de koe brengen, heeft de prins gezegd, die u deze koe
aanbiedt."
„Maar jongen! EJI welke prins dan7"
Dan zou ik opeens te voorschijn springen en roepen:
„Deze prins, lieve moeder Barberin!" En dan zou ik alles
vertellen van mijn leven met Vitalis en Vader Acquin en
mijn nieuwen vriend Mattia. En dan gingen we pannekoeken bakken en appelbollen en die lekker met ons drieën
opeten
Wat een dag zou dat zyn!
Maar die koe, hoe zouden we die krijgen? 't Behoefde wel
geen zware te zijn, neen, juist niet, die zou veel eten. Neen,
't moest een magere zijn, die weinig at en veel melk gaf.
Maar wat zou die nog wel niet kosten! Ik zou 't eens vragen
in een herberg, 's avonds. We ontmoeten er zoo vaak veehandelaars. Dat gebeurde dan ook reeds dienzelfden avond
nog. Eerst lachte de koopman me hartelijk uit. Hij riep
den herbergier.
„Weet je, wat die kleine muzikant me daar vraagt 7
Dat raad je in geen tienen! Wat een koe kost, niet te groot,
niet te zwaar, maar die goed melk geeft! Wat zeg je me
daar van 7"
„Zeg, vriendje, moet je hem soms leeren koorddansen
of trompetblazen7" En hy schaterde het uit van den lach.
Maar ik liet me niet zoo gauw van de wijs brengen. Na
lang praten gaf hij mij toch een ernstig antwoord. Hij had
juist zoo'n beestje staan, dat haast niet at, maar heel veel
melk gaf met dikken room. Voor 150 francs kon ik haar
krijgen — natuurlijk, omdat ik 't was, omdat hij aardigheid
in me had, enz.
Nu was het mijn beurt om te lachen.
Eerst wou hij niet met me praten en nu kwam er geen
eind aan! Ik kon niet naar bed komen en toen ik tenslotte
maar opstond, liep hij nóg, al pratende, tot aan de deur
met me mee!
In bed begon ik er pas eens rustig over na te denken.
150 francs, dat was een heele som! Zou ik die ooit bvj
elkaar krygen7 Ja, als ik volhield wel, maar 't zou dikwyis
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bij stuivertjes gelijk gaan. Ik zou er heel lang over moeten
sparen. Zoo overleggend met me zelf, kreeg ik een nieuw
idee. We moesten dan nog niet dadelijk naar moeder
Barberin doorreizen, maar eerst naar Varses, waar Benjamin
was. En dan langs dien omweg naar moeder Barberin.
Misschien had ik dan geld genoeg bijeen, om mijn leukverzonnen sprookje van de koe en den prins op te voeren
Met een glimlach op de lippen sliep ik dien avond in.
Den volgenden morgen vertelde ik dadelijk van mijn
plannen aan Mattia. De goeie jongen vond 't best. Door al
myn verhalen was hij geloof ik ook al van moeder Barberin
gaan houden. Om mij en om haar, wou hij graag alles doen,
om mijn heerlijk plan uit te voeren, dat bemerkte ik aan
alles. Wat een trouwe vriend was hy al van me geworden
in dien korten tijd, dat we samen lief en leed als twee
zwervende artisten dealden!

EEN SOMBERE STAD.
Het was nog een lange weg naar Varses, dat midden
in de Cevennes ligt; zeker wel 1000 K.M. voor ons. Want
we moesten allerlei omwegen maken om in dorp en stad
onze voorstellingen te geven. Het werd een voetreis van
drie volle maanden! Maar hoe vermoeiend die dagen ook
waren, we bereikten toch ons doel.
Toen we Varses naderden, hadden we welgeteld 128
francs b^een; nu nog een 22 er bü en moeder Barberin
kreeg haar koetje weer op stal. Mattia was er even gelukkig
om als ik, dat onze moeite en zuinigheid zoo prachtig
beloond waren. We dansten uitgelaten om Capi heen, die
ons ook zoo goed geholpen had. Nu was Capi wel een
geleerde hond, maar dät begreep h^ toch niet. Maar wel
zag h\j, dat we erg vrooiijk waren en dat vond hij zoo
prettig, dat hg opeens op zyn achterpooten stond en met
een komiek-deftig snuit met ons mee walste!
Fluitend vervolgde we onzen weg. Het was een feestdag
voor ons. Ook het weer werkte mee om ons zoo opgewekt
en jolig te maken: 't was een stralende zomerdag vol
zonneschijn en kleur. We zetten er een fikschen pas in.
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En na een groot uur lag Varses voor ons als een wirwar
van groote, grillig-gebouwde ijzeren stellingen en hooge
schoorsteenen, waaruit zware, zwarte rookkolommen loodrecht omhoog stegen, die boven het plaatsje uiteendreven
tot een grauwen wolkenmassa, waardoor zelfs de stralende
zomerzon niet heendringen kon.
Na onze blijde stemming in de heerlyke, zomersche
natuur maakte het stadje zoo'n somberen indruk, dat we
er stil en gedrukt van werden.
Alles zag groezelig-grauw van smook en kolengruis, de
wegen, de huizen, de menschen, zelfs de enkele schrale
boomen, die hier en daar stonden. Langs de wegen snerpten de zware wagens met kolen en ijzererts over de rails.
De massale fabrieksgebouwen gonsden en trilden, waarboven 't zwaar en regelmatig geluid van stoomhamers
uitklonk, dat den gejaagden, overwel^digenden indruk nog
vergrootte. Door een open deur van een fabrieksgebouw
zagen we half naakte mannen staan in den hellen gloed
van reusachtige vuren. Een menschelyke stem hoorde je
niet, alleen 't gonzend en snerpend en stampend en trillend
geluid der zware machines. De werklieden op de wegen
gingen inzichzelf gekeerd hun gang, zonder ook maar een
oogenblik op te zien van hun werk. O, wat een sombere
stad!
Ik wist alleen, dat de oom van Alex in de Truyère-myn
werkte, maar waar hij woonde, wist ik niet. Door vragen
kwam ik te weten, waar de ingang van die mijn was. De
mijn lag in een doodsche vallei, tusschen kale heuvels,
zonder eenigen plantengroei. Bij den ingang lagen de
fabrieksgebouwen en loodsen en hooge bergen steenkolen
en steengruis.
Vlak bij het directie-gebouw naderde ons een jonge
vrouw met loshangende haren en een vreemden blik. Een
klein kindje trok ze aan de hand mee. Ze kwam op mij
toe en vroeg met toonlooze stem: „Wilt u mij een koelen
weg wyzen?"
Ik keek haar verbaasd aan.
„Een weg met boomen, met schaduwrijk lommer langs
een beekje, dat klak-klak-klak doet op de steenen. Ein in
de boomen vogels, die zingen
" En meteen begon ze
een vroolijk deuntje te fluiten.
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Toen ze geen antwoord kreeg, ging zy voort: „U hebt
dien weg zeker nergens gezien7 Dat is jammer. Ja, dan
is 't zeker wel heel ver weg. Moet ik links of rechts gaan?
Kom vertel me dat eens, jongen. Ik zoek al zoo lang, maar
kan hem maar niet vinden."
Ze sprak vlug en zonder eenige hapering. Met de eene
hand druk gesticuleerend, met de andere gestaag het
hoofdje streelend van het kind, dat ons nieuwsgierig opnam.
„Ik moet op dien weg Marius ontmoeten, zie je. Heb je
Marius gekend7 Neen7 Hij is de vader van dit kereltje.
Toen hij in de m|jn verbrand was door 't gas, is hij op
dien weg gaan wandelen, op dien lommerrijken, f risschen
weg met 't kabbelend beekje, daar genezen de brandwonden,
begrijp je7 Maar ik kan dien weg maar niet vinden,
onmogelijk." En ze streek verward over 't voorhoofd en
door de loshangende haren met een peinzenden blik.
„In zes maanden heb ik Marius niet gezien!"
En plotseling keerde ze zich om naar de myngebouwen,
uit de schoorsteenen dreven dikke vettige rookgolven in
de lucht
„Onder den grond werken is goed voor den duivel!"
schreeuwde ze in vertwijfeling uit. En met de vuist naar de
mijnen dreigend, riep ze op smartelyken toon: „Hel, geef
me mijn vader, mijn broer Jan, geef me myn Marius terug . . .
vervloekt, versta je, vervloekt!"
Toen keerde zy zich weer tot mij: „Jij bent niet uit deze
streek, hè7 Je hoed, je schapenvacht, alles zegt 't me. Nou
ga dan maar eens kijken op het kerkhof en tel maar: Een,
twee, drie! Een, twee, drie! Allemaal uit de mijn
"
Ze nam haar kind in de armen en drukte het angstig
aan haar borst: „Jou zullen ze niet hebben, mijn jongen,
jou zal moeder beschermen. Laat ze maar komen
het
water is zacht, het water is frisch
als ik den weg maar
vinden kon
jij weet het ook niet, hè
nou, waarom
hou je me dan op7"
En haastig liep ze heen, in een
struikelenden gang, onder schel, vroolijk gefluit.
We begrepen, dat het een arme krankzinnige vrouw
was, die haar man door een gasontploffing in de myn,
verloren had.
O, wat een rampzalige omgeving: de dorre landstreek,
de somber-zwarte myngebouwen, het onheilspellend geronk
Alleen op de Wer. 3e dr.
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van de groote ventilators, de zwijgende werkers, en dan
die van smart krankzinnige vrouw met haar wonderlijk
visioen van koel loover en een frisch, kabbelend water
We waren er zenuwachtig en gedrukt van geworden.
Mattia stonden de tranen in zijn groote, droevige kykers.
By een der deuren van een rij lage huisjes stonden twee
vrouwen te praten. Ik vroeg, of ze Caspard Acquin ook
wisten te wonen. Een der vrouwen gaf antwoord: „Wat
moet je van hem? Hy komt pas om zes uur thuis."
„Ik wou Alex spreken, die bij hem inwoont," antwoordde ik.
Toen nam ze mij nog eens goed op, keek naar Capi en
zei toen: „O, ben jy soms Remi?"
„Ja."
„Nou, ik ben de vrouw van Gaspard. Alex heeft al over
je gesproken. Hy verwachtte je al. Ea wie is dat?"
„Dat is mijn vriend Mattia."
„Ik dacht, dat Alex' tante ons nu binnen zou noodigen,
maar dat gebeurde niet. Zy scheen niet te letten op ons
verbrand gezicht, onze stoffige kleeren, onze vermoeidheid,
die uit alles sprak.
We konden na zessen terugkomen. En daarmee uit.
Vragen wilde ik niets, er zat dus niets anders op, dan de
stad in te trekken om iets te gaan eten en wat uit te
rusten.
Ik schaamde me voor Mattia, want de verbazing en
teleurstelling over zoo'n ontvangst na de maandenlange
voetreis stonden op zyn gezicht te lezen.
„Je zult eens zien, hoe hartelyk Alex voor ons is," zei
ik, „we zullen hem maar van de mijn gaan halen om zes
uur. Misschien vertrouwt zijn tante de zaak nog niet
heelemaal."
Mattia stapte maar weer gedwee met me voort. Hij zei
niet veel. Onze prettige, vroolyke stemming was heelemaal
weg. Gedrukt en neerslachtig aten we ons brood. Zelfs in
praten hadden we geen lust.
Tegen zessen stonden wij by den ingang van het terrein.
Niet ver van ons af was de ingang van een der drie
schachten, die op 't oogenblik in exploitatie waren. Al
spoedig zagen we nu in de leege donkerte lichtjes flikkeren,
die in regelmatige cadans op en neer gingen. De myn-
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werkers waren in aantocht. Met knipperende oogen kwamen
ze in het daglicht, doofden hun lampen en sjokten met
knikkende knieën naar de lampenloods. Daarna kwamen
ze den weg op, één stille stoet van sombere, zwijgende
werkers, met gruis en stof overdekt.
,
Ik zou Alex stellig niet opgemerkt hebben, maar opeens
werd mij hartelijk de hand gedrukt en een opgewekte
stem zei: „Zoo zoo, dat is een verrassing. Remi. Ik heb al
zoo vaak naar je uitgezien. Hoe gaat het? En is er nieuws?"

Ik stond sprakeloos. Was dét Alex, die vroeger frisch
en helder door de paden liep van den zonnigen tuin? Hij
zag er nog erger uit dan een kolensjouwer in de stad. En
wat leek hij me veel ouder geworden!
,J)at is Remi nou," zei Alex tegen een man, die bij hem
was blijven staan. Zijn oom, dat zag ik dadelijk; 't zelfde
trouwhartige, open gelaat van vader Acquin.
„Zoo, nou m'n jongen, we verwachtten je al lang."
„Ja, mijnheer, maar 't is een lange weg van Parijs naar
Varses."
„Ja, dat wil 'k wel gelooven. En je beenen zijn kort," zei
hy lachend.
Terwijl Capi allervroolijkst zijn vroegere kennis begroette,
vertelde ik van Mattia en hoe ik aan hem gekomen was.
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„Zoo," zei de oom van Alex, „en is dat nou Capi, van
wien ik ook al zoo veel gehoord heb. Hij moet nog knapper
zyn dan een schoolmeester of een tooneelspeler. 't Treft
goed, dat het morgen Zondag is, dan kunnen jullie eens
een voorstelling geven. En praten jullie nou maar eens
samen, Alex en Remi; je zult elkaar wel heel wat te vertellen hebben. Ik zal 't wel met je vriend Mattia vinden."
Zoo wandelden we naar huis. Alex en ik, we vroegen
maar, naar alles en nog wat en van rustig vertellen kwam
niet veel. Telkens viel de een den ander in de rede.
Bij het huis gekomen, riep oom Gaspard: „Nou jongens,
je gaat natuurlijk met ons mee een stukje eten, hè?"
Met een kleur van blydschap keek ik Mattia aan. Zie
je wel, zei ik met m'n oogen, dat valt je nu mee, hè?
„Dat is Remi met zyn vriend Mattia," zei oom Gaspard,
toen we binnenkwamen.
„Ik heb ze al gezien," was het korte antwoord.
„Zoo, hebben jullie al kennis gemaakt. Zooveel te beter!
Ze blyven bij ons eten."
Nu daar hadden we natuurlijk niets tegen! We hadden
onderweg heel zuinig geleefd; een warm maal in een buiselijken kring, dat was een groote gebeurtenis in ons
eenzaam zwerversleven!
Het maal viel me echter erg tegen, we kregen brood met
spek. Ik had zoo'n flauw vermoeden, dat tante Acquin
haar tijd te veel verpraat had om nog een behoorlijk maal
klaar te krygen. Oom Gaspard was er echter tevreden
mee. Hy praatte opgewekt tegen ons en we hadden een
gezelligen avond. Toen het tijd werd om ter ruste te gaan,
stond om Gaspard op. „Komt jongens, jullie zult wel moe
zijn. Remi kan wel een plaatsje vinden bij Alex. En voor
jou, Mattia, maken we een stroolegertje in 't schuurtje. Een
slecht mensch, die zich niet behelpen kan."
Maar voor Alex en mij kwam voorloopig nog niets van
slapen. Toen we alleen waren, kwamen we eigenlijk pas
los tegen elkaar. We hadden nog zooveel te vertellen! En
toen we aan onze herinneringen begonnen van het heerlijke
tuindersleven, kwam er geen eind aan. Ten slotte kwamenwe vanzelf weer op dien vreeselijken dag, die zoo bly en
onbekommerd begon en zoo treurig eindigde met den
ondergang van het gezin
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„O," fluisterde Alex. „Als ik daaraan terugdenk, lykt
alles me soms een benauwde droom. Wat een ontzettende
verandering in zoo'n korten lijd. O, Remi, ik kan me soms
zoo alleen en verlaten voelen. En als ik dan denk aan vader,
aan Lize, Etiennette, Benjamin en aan jou
dan
verlang ik zoo.... dan krijg ik een heimwee naar vroeger....
onze genoeglijke jaren op den tuin
Ik wist bijna geen antwoord te vinden.
„Kom," fluisterde ik, „wie weet, hoe alles later weer
goed wordt, als vader
"
Maar Alex luisterde niet meer. Hij had zijn gezicht in
het kussen gedrukt. Ik hoorde hem snikken.
Toen bleef het stil, tot we beiden ingeslapen waren.

LORRIE-JONGEN.
Na een verblijf van enkele dagen in het sombere stadje
Varses begonnen Mattia en ik sterk te verlangen onzen
tocht voort te zetten naar moeder Barberin. Reeds hadden
we ons vertrek op den volgenden dag bepaald, toen er iets
gebeurde, dat ons heele plan in de war stuurde. Midden
op den dag kwam Alex de kamer binnen met zijn arm in
een doek. Hij zag bleek en viel machteloos in een stoel neer.
Nadat hij wat water gedronken had, kon hij pas rustig
vertellen, wat er gebeurd was. Hij had een groot blok steen
op zijn hand gekregen. De geheele hand was gekneusd en
een vinger midden door gebroken. De mijndokter had hem
dadelijk geholpen en hem gezegd, dat alles nog weer heelemaal genezen en terechtkomen kon. Maar voorloopig was
er natuurlijk van werken geen sprake.
Oom Gaspard kwam ook vroeger thuis dan gewoonlijk.
Hij vroeg dadelijk vol belangstelling aan Alex hoe 't ging
en of hij nog pijn had. Maar daarna zette hij zich neerslachtig in een hoek van de kamer neer.
„Ach, ach," klaagde hij, „wat moet ik nou beginnen.
Dat is me een schadepostje, want nu kan ik ook niet meer
werken."
Natuurlijk keek ik hem verwonderd aan.
„Wel," vertelde oom toen, „wat moet ik beginnen zonder
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lorrie-jongen, die mijn kolen naar de schacht brengt7 De
directie trekt zich daar niets van aan. Daar moeten we
zelf voor zorgen. En wat begin ik nu alleen in de mijn?
Eten en niets verdienen, dat brengt je een eind achterop
en 't is toch al geen vetpot."
„Kan u dan zoolang geen anderen jongen krygen?"
vroeg ik.
„'k Zal er op uit gaan. Maar 'k geloof 't niet. Er is altijd
gebrek aan lorrie-jongens."
Nu, zoo was 't ook. Oom Gaspard kwam onverrichterzake
terug van zijn tocht, om een vervanger voor Alex te vinden.
Weer begon hy te klagen en te zuchten. Hy leek er wanhopig onder.
Zouden ze dan nooit iets weggelegd hebben voor den
kwaden dag7 dacht ik. Maar natuurlyk durfde ik niets
te zeggen.
Ik kreeg met dien anders zoo hartelijken en vroolijken
oom Gaspard te doen. Ik dacht aan zyn gulle gastvryheid
tegenover ons beiden en toen kreeg ik een aardig idee.
„Is 't een zwaar werk voor zoon jongen?" vroeg ik.
„Weineen, een wagentje met kolen over de rails duwen.
Alex kon ' t o p zyn gemak af."
„Dan zal ik u zoolang helpen," zei ik op beslisten toon.
„Jy, myn jongen, j y ? " De man knapte er heelemaal van
op. Zyn oogen lachten weer. Hij was opeens een ander
mensch.
„En je wou voor geen geld mijnwerker worden, zei je
laatst tegen me, toen ik vroeg of je geen zin in 't vak had.
Je wou liever in de vrye, frissche lucht leven en langs de
wegen dwalen."
„Ja, maar nu is 't om u zoolang te helpen. En ik doe 't,
dat staat al vast, hoor."
„Nou dan, dolgraag, Remi. Jij bent een jongen met een
hart van goud. Zie je, vrouw, zoo wordt 't alweer beloond,
dat we die rakkers logeerden. Afgesproken Remi, wij
dalen morgen samen in de myn af. Voor regen en onweer
of wolven hoef je niet bang te zijn. Och, 't is nog zoo'n
kwaad bestaan niet. Wie weet, wat je nou nog doet, als
je eenmaal in de mijn geweest ben."
Bij deze laatste woorden keek Mattia me angstig bedrukt aan.
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„Neen, hoor!" riep ik lachend. „Daar is geen denken aan.
Zoodra Alex weer werken kan, gaan we er van door, niet
waar Mattia? Ons vrije leventje onder den blauwen hemel
geven we niet prijs!"
Mattia lachte al weer! Ik sprak met hem af, dat hy nog
zoolang in de omstreken zou „werken" met Capi.
„Dan kan je een apart spaarpotje maken voor jou," zei
ik om hem wat op te vroolyken. Want die verandering in
't plan scheen hem nog heelemaal niet te bevallen.
„Neen," antwoordde hij ernstig. „Zoodra 't kan, gaan
we samen verder. En wat ik alleen verdienen kan, dat is
voor
nou dat weet jy wel
maar 'kzal toch vertellen,
dat ik een klein gedeelte alleen verdiend heb, heelemaal
alleen met onze trouwe Capi. Dat is je verdiende loon,
omdat je me zoo alleen laat."
*
Zoo trok ik dus den volgenden morgen het werkpak
van Alex aan. Eerst drukte ik Mattia nog eens op 't hart,
vooral voorzichtig te zyn en niet te ver van huis te dwalen.
Ja, men ziet, ik voelde me toch nog wel zoo'n beetje de
leider van den troep. Nu, Mattia onderwierp er zich met
pleizier aan. Hy beloofde met alles net zoo te doen, alsof
ik er by was. En toen ging ik met oom Gaspard op weg
naar de mijn. Ik had dikwijls gevraagd of ik niet eens
mee onder den grond mocht. Maar dat kon niet. Het was
streng verboden toegang voor ieder, die er niets te maken
had. En nu werd mijn verlangen toch vervuld. Vol moed
en nieuwsgierige verwachting stapte ik naast oom voort.
We haalden de lamp uit de loods, de veiligheidslamp, die
het gevaar van gasontploffing wel niet geheel opheft, maar
toch zoo gering mogelijk maakt.
„Ziezoo, Remi, nu opgelet hoor. Stap maar vlak achter
me aan," zei oom Gaspard, toen we de donkere gang
ingingen.
Langs uitgehouwen treden daalden we omlaag. Ik moet
't eerlijk bekennen, dat myn hart me in de keel bonsde van
onrust, toen we vanuit het stralende morgenlicht de ondergrondsche duisternis al verder introkken. Er kwam een
ongekend gevoel van onzekerheid en hulpeloosheid over me,
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dat me al angstiger maakte, 't Was, of ik in 'n grafkelder
neerdaalde, -waaruit ik nooit meer zou terugkeeren in den
vroolijken dag op de bloeiende aarde. Schuw keek ik om
naar den ingang. Maar de dag was niet meer te zien; aan
het einde van den geheimzinnig-duisteren koker glom alleen
een geel-schemerige schijf, als een flauwe maan aan den
bedekten hemel.
Nu krygen we de trap, da's voor 't eerst dubbel oppassen.
Remi. Nooit een sport loslaten voor je de andere stevig vast
hebt."
Voor ons gaapte een groote, diepe ruimte, waarin, in
gelijkmatige beweging, kleine lichtsterren bewogen, die in
de verte al kleiner werden, of 't glimwormpjes waren.
„Dat is van de mannen, die voor ons naar binnen zijn
gegaan," zei oom Gaspard.
Van uit de verte kwam het geluid van hun stemmen als
een dof gemurmel tot ons, als in een reusachtig kerkgebouw.
Een lauwe eigenaardig scherpe lucht kwam ons tegen.
We daalden bij de treden neer, al lager, toen weer een
gangetje, weer een ladder, 't scheen me toe, of we wel bijna
in 't binnenste der aarde waren.
„Nu zijn we op de eerste laag," zei oom Gaspard.
't Was een gang met gemetselde rechte muren en een
boogvormig gewelf; dat was zoo gemaakt om het gevaar
van aardstortingen te voorkomen. Hier liepen al rails over
den grond en aan den kant stroomde een beek, waarvan
de kille adem heel goed te voelen was.
„Kyk," zei oom, „daarin verzamelt zich 't grondwater,
dat van verschillende kanten door allerlei beekjes komt
toestroomen. De machines zuigen 't op en werpen per dag
wel een 1200 M'. in de Divonne, die op deze plaats toevallig
vlak boven ons heen stroomt."
Verschrikt keek ik naar boven!
„Neen," lachte hij, „wees maar niet bang, 't water zal
niet op je hoofd vallen. Daar zijn we veel te diep voor. Op
andere plaatsen, ja, daar bestaat dat gevaar wel, maar
bier is er geen kans voor."
Eindelijk waren wg op de plaats, waar oom Gaspard
zyn werk had. De eerste wagentjes met kolen brachten
we samen naar den put. En toen kon ik het alleen wel af.
Mxjn mvjnwerkersleven was begonnen! En 't viel me eerst
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lang niet mee. Ik was geen handenarbeid meer gewend.
En dan die onzekere gang in den altijd durenden nacht!
Maar 'k had gelukkig in mijn zwerversleven wel geleerd te
volharden en geen jongejuf frouw te zyn. Ik klaagde niet,
maar werkte vlijtig voort, zoodat oom Gaspard meer dan
tevreden was.
„Je zou een uitstekend mijnwerker worden," zei hij.
Maar daar dacht ik niet aan. Nooit hield ik het er op
den duur uit, dat voelde ik al heel gauw. De stilte en eenzaamheid drukten me neer, maakten me droefgeestig. Uren
lang ben je alleen met jezelf bezig, zonder eenige afwisseling of afleiding, zonder een oogenblik van vroolijkheid;
zonder een straaltje zonneschijn, 't Was of we in een duister
mierennest waren, overal bewogen de stille werkers de
dof dreunende lorries; alleen een enkele maal schrok je op
van den onheilspeilenden knal van ontploffend kruit, die de
doodsche stilte verbrak, om ze daarna nog drukkender te
maken. Wat een leven voor mij, die gewend was in volle
vrijheid langs de wegen te zwerven, met den hemelkoepel
boven mijn hoofd en mijn oogen in de heerlijke ruimte van
't altijd wisselende landschap!
Ik voelde me bij oogenblikken diep ongelukkig, en
benijdde Mattia en Capi, die daarboven zich baadden in
den stralenden dag! O, hier in dit kerkerleven zou ik op
den duur verkwijnen, dat voelde ik duidelijk.
Bij de opslagplaats van oom Gaspard had ik een grijsaard
tot buurman, die ook als lorriejongen dienst deed. Hij had
een ongeluk gehad in een andere mijn, waardoor er drie
vingers van zijn rechterhand verbrijzeld waren. Daardoor
was hij nog alleen maar geschikt voor dit lichtere werk.
Men noemde hem den schoolmeester, omdat hij nog al heel
wat meer wist dan een gewone mijnwerker: hij snuffelde
graag in boeken en was er altijd op uit zijn weetgierigheid
door vragen en onderzoeken te bevredigen.
In den schafttijd raakten we aan den praat, en al heel
gauw waren we de beste vrienden. De mijnwerkers zijn
onder den grond niet erg spraakzaam. Maar als wij de kans
schoon zagen, moesten we gauw een paar woordjes wisselen. De schoolmeester, die wel een beetje prat op zyn
kennis ging, werd dikwyls in de maling genomen. En al
gauw kregen wij samen den bijnaam van „de babbelaars."
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Maar geen van beiden trokken -we er ons iets van aan.
Elf uren brachten we per dag in de mijn door. En
gedurende dien langen tijd, die me vaak scheen voort te
kruipen, waren de enkele oogenblikken van verpoozing met
den schoolmeester me als oases in de donkere en sombere
woestijn onder den grond.

DE OVERSTROOMING.
Troosteloos eentonig gingen de dagen in de mijn voorby.
Op een morgen, ik had mijn derde wagentje weggereden,
hoorde ik opeens een hol-rommelend geluid, 't Kwam van
den kant der schacht. Stokstijf van schrik bleef ik luisterend staan, myn hart bonsde
Was het een instorting?
Dat geluid had ik nog nooit in de mijn gehoord, daar kon
ik me niet in vergissen. Het hield aan, het werd nog
duidelijker, het naderde, aan alle kanten in doffe galmen
weerkaatst. Wat zou 't zijn? Mijn eerste gedachte was naar
de ladders te ijlen. Maar als 't eens niets beteekende? Ze
hadden me al zoo dikwijls uitgelachen om mijn dwaze angst,
me er om geplaagd en voor den gek gehouden.
Plotseling ritselde een groote troep ratten tusschen mijn
voeten door, ik voelde een sterke luchtstroom langs me
heen gaan, en hoorde een geluid als van golvend en klotsend water
ik keek om me heen, de grond was volkomen
droog. Ik zette mijn lamp neer, luisterde en keek
Ja,
't was water wat ik hoorde, 't kwam van de schacht, het
steeg op in de mijngang, ik vernam nu duidelyk 't geraas
van vallend water
Toen liet ik mijn lorrie in den steek en ijlde naar de
werkplaats van oom Gaspard.
„Water! water in de m y n ! " gilde ik al vanuit de verte.
„Domme jongen, hebben ze je weer te pakken
"
„De Divonne heeft een gat gemaakt en stort naar
omlaag
"
„Kom Remi, laat me nu rustig aan mijn werk en ga
jy
"
„Neen, neen, luister dan, o hoor
" En dat zei ik

#m

Op 't kantje af konden we de ladders bereiken.
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met zoo'n van angst bevende stem, dat oom Gaspard zijn
houweel neerlegde, om te luisteren.
Het dof geraas hield aan, werd nog sterker
„Loop, loop!" schreeuwde oom toen opeens, met rauw
geluid: „Water in de mijn! Water in de mijn!"
Hij greep zijn lamp, trok me mee voort, al maar gillend:
„Water in de m y n ! Water in de mijn!"
Daar voegde de schoolmeester zich al by ons. Hij kwam
ook op 't geluid af.
„Water in de mijn!"
„Ben je gek!"
„Red je, red j e ! "
We waren al een eind de gang in. Toen voelden we pas,
dat 't water ons al tot aan de knieën kwam
Voort, voort! En by alle werkplaatsen en zijgangen gilden
we ' t u i t met heesche stem: „water in de myn! Water in
de mijn!" En 't water steeg, het réés omhoog!
Op 't kantje af konden we de ladders bereiken.
De schoolmeester was er het eerst, maar hij bleef kalm
staan: „Jullie eerst," zei hy, „ik ben de oudste en ik heb
een gerust geweten
"
We draalden geen oogwenk. Oom Gaspard klom omhoog,
toen ik, de schoolmeester 't laatst. En daarop volgden
eenige anderen.
Nooit hebben we die 40 M. zoo snel afgelegd.
Maar vóór w^e boven waren, golfde opeens een stroom
water over ons heen.
„Hou vast!" gilde oom Gaspard. Als roofdieren klemden
we onze vingers aan de spijlen vast. Maar die ver beneden
ons waren, werden door den steeds sterker wordenden
stroom omlaag gedrukt
we hebben ze niet meer gezien.
Wij bereikten de eerste laag, maar nog waren we niet
gered. We moesten nóg 50 M. en onze lampen waren
gedoofd
„We zijn verloren," zei de schoolmeester kalm en plechtig, „bid voor je ziel. Remi."
Maar op 't zelfde oogenblik naderden eenige lichten, een
aantal kameraden snelden toe, maar we kónden niet verder,
bet water stroomde met zoo'n kracht voort, dat we er niet
tegenop konden. Stukken hout botsten tegen ons aan —
we konden nauwelijks staande blijven. Een oogenblik

125
stonden we zoo bijeen, ademloos zonder een woord, een
kreet
en 't water stuwde met kracht voort, kwam ons
al een eind boven de knieën.
„De oude werken!" riep de schoolmeester plotseling,
„vlug, vlug!"
Dat was een oud gedeelte van de mijn, waarin niet meer
gewerkt werd. De schoolmeester was de eenige, die er nog
wel in ging, om gesteenten en fossielen te zoeken.
„Terug!" riep hy, „geef me een lamp."
Gewoonlijk draaide men hem schouderophalend den rug
toe, als hij raad gaf, vaak lachte men hem uit. Maar nu in
dit doodsgevaar waren de groote, sterke mannen krachteloos als kinderen. Aan alle kanten werden de lampen
toegestoken. Hij greeg er een, nam mij bij de hand en snelde
vooruit, de anderen volgden. Na een minuut, een kwartier,
een uur — we kenden geen tijd meer! — hield hij hijgend
en blazend halt.
„Te laat!" bracht hij met moeite uit, „we zijn verloren!"
Het water was gestegen tot aan onze heupen, tot aan de
borst
„We moeten een der zijgangen in, die naar boven
loopen."
„Maar die loopen dood
"
„'t Is onze laatste kans; hier verdrinken we
"
Twee wilden niet. Ze gingen toch door. Nooit zijn ze
teruggezien. Wy volgden den schoolmeester in een zijgang
en bereikten het droge.
Toen stonden we stil, om op adem te komen. En nu
eerst hoorden we het gerommel, en geraas, 't geluid als van
ontploffingen, waarmee de mijn vervuld was.
We grepen ons aan de wanden en uitstekende steenklompen vast van ontzetting.
„Het is de zondvloed."
„Het einde van de wereld."
„God in den Hemel, heb meely met ons."
De schoolmeester had nog geen woord gesproken.
„Kinderen," zei hy nu, „we moeten ons niet zoo met
handen en voeten blijven vastklampen, dan storten we
straks machteloos langs de helling naar beneden. We
moeten steunsels uitbouwen in 't gesteente,
„Maar waarmee?" riep er een radeloos.
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„Met onze lampenhaken,"
Dadelijk gingen allen aan 't werk. 't Was gevaarlijk,
want wie uitgleed was verloren. Maar doodsangst geeft
reuzenkrachten! In enkele minuten hadden we een holte
gemaakt voor onze voeten. Toen kwamen we voor 'teerst
een weinig tot ons zelf. We keken elkaar eens aan.
We waren met z'n zevenen: de schoolmeester, ik, oom
Gaspard, 3 bikkers, Pages, Compeyrou en Bergounhoux, en
een lorriejongen, Carrory.
Het geraas en gerommel hield aan
„Het is de zondvloed," zei de een weer.
„Het einde van de wereld," stamelde een ander.
„Of een aardbeving."
„Neen, de mijngeest, die zich op de mijnwerkers wreken
wil."
„Een overstrooming van 't water, dat zich in de oude
werken verzameld heeft."
„De Divonne heeft een uitweg naar beneden geboord."
Die laatste veronderstelling was van mij.
De schoolmeester zei niets. Schouderophalend keek hg
den een na den ander aan.
„'t Is stellig een overstrooming," sprak hij na een poos.
„Veroorzaakt door een aardbeving."
„'t Werk van den mijngeest."
„Of uit de Divonne."
Zoo herhaalde elk zijn eigen gedachte.
„Het is een overstrooming," zei de schoolmeester nogmaals op rüstigen toon.
„Maar waar komt die dan vandaan?" vroegen de anderen.
„Dat weet ik ook niet," was 't antwoord; „maar niet van
een mijngeest, dat is dwaasheid. En van de oude werken
kan ook niet, want dan was alleen de 3e laag overstroomd,
maar de Ie en de 2e zijn 't ook. Een kind weet toch, dat
't water niet naar boven loopt, maar naar de diepte."
„Een gat in de bedding van de Divonne dan?"
„Dat kan niet zonder een bijzondere oorzaak."
„Een aardbeving dan misschien?"
„Ik weet het niet."
„Nou, spreek dan een ander niet tegen."
„Ik zeg alleen, wat ik zeker weet; 't is een overstrooming,
die van boven komt; het water heeft ons gevolgd."
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't Ontzag voor den schoolmeester was verdwenen, nu het
levensgevaar voorloopig geweken was.
„Hang dan den geleerde niet uit, als je er niet meer van
weet dan wij." De schoolmeester zweeg.
We hadden moeten schreeuwen om ons verstaanbaar te
maken en toch klonken onze stemmen dof en gedempt.
„Zeg eens wat," zei de schoolmeester tegen mij.
„Ik zou niet weten wat," antwoordde ik lusteloos.
„Dat geeft niet. Zeg maar iets, 't eerste 't beste, dat je
zoo invalt. Ik heb er myn reden voor."
Ik sprak enkele woorden.
„In orde."
„Ga je aan 't malen, schoolmeester 7" zei Pages.
„Krygt de angst je te pakken?" riep een ander.
„Ben je bang, dat je dood gaat7" spotte een derde.
„Ik geloof," zei de oude man rustig, „dat het water ons
hier niet zal bereiken. Als we hier sterven, zal 't niet zijn
door verdrinken."
„Hoe zoo 7" vroegen de mannen, weer nieuwsgierig geworden.
„Wel, kijk eens naar je lamp."
„Nou, wat zou dat 7 Die brandt."
,^ooals altijd7"
„Neen, de vlam is sterker maar kleiner. Misschien wat
myagas7"
„Neen, daar hoeven we ook niet bang voor te zijn.
Evenmin als voor 't water, dat geen voet meer zal stijgen."
„Kom, doe nou niet net of je een wonderdoener bent."
,J)at doe ik ook niet, mannen. Luistert! We zijn in een
luchtklok, en de samengeperste lucht belet het water in
onze schuilplaats te komen, net als in een duikerklok. Ik
ben er zeker van."
Maar de mannen konden dat niet gelooven.
„Wat een onzin," zei er een, „water is toch sterker dan
lucht 7"
„Ja, als ze allebei de ruimte hebben. Maar als je een
glas omgekeerd in 't water houdt, komt het dan tot boven
in 't glas7 Neen, nietwaar? Nou die leege ruimte komt van
de samengeperste lucht. Wy zitten als 't ware boven in
't glas en 't water kan niet bij ons komen."
„Nou begryp ik het," zei oom Gaspard. „En nu weet ik
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ook, dat we ongelijk hebben, als we den schoolmeester
uitlachen en voor den gek houden. H^ weet dingen, die
wy niet weten."
„We zijn dus gered," riep Carrory opgelucht.
„Gered? Dat heb ik niet gezegd, kameraad. We zullen
niet verdrinken, daar durf ik voor instaan, omdat de lucht
niet kan ontsnappen. Maar dat kon ook onze dood zyn.
Want wij kunnen er ook niet uit!"
„En als 't water gaat zakken 7"
„Ja, maar zal dat gebeuren? Daar durf ik niets van te
voorspellen. Dan zou ik eerst moeten weten, hoe het in de
myn gekomen is. Wie zal dat zeggen?"
„En je beweerde, dat ' t i n ieder geval een overstrooming i s ! "
„Ja, dat is 't ook. Maar waardoor is die veroorzaakt?
Is de Divonne buiten haar oevers getreden, tot aan de
schacht, door een storm b.v. door een aardbeving?
Of is er een waterader geraakt? Dat weten ze boven alleen."
„Misschien is de stad wel verzwolgen?"
„Wie weet"
Een oogenblik van angstwekkende stilte volgde.
Het gedruisch en gedreun had opgehouden. Alleen hoorde
men van tijd tot tijd een dof gerommel en men voelde een
soort schokken.
„De myn moet vol zijn," zei de schoolmeester. „Elr
stroomt geen water meer in."
„En Marius dan!" gilde opeens Pages wanhopig uit,
Marius was zijn zoon, die ook in de myn werkte, in de
derde laag. Tot nu toe had het doodsgevaar, waarin hy
verkeerde, hem alleen aan eigen lyfsbehoud doen denken.
Maar de woorden: „de mijn is vol!" brachten hem opeens
tot het besef, dat zijn zoon daar nog zou zijn in de diepte,
waarin geen rat zijn leven redden kon.
„Marius, Marius!" gilde hij op hartverscheurenden toon.
„Marius!" Al harder!
Maar zelfs geen galm volgde op zijn smartelyke kreten,
't Geluid klonk dof en toonloos in de ruimte, waarin we
opgesloten zaten.
„Hij zal misschien ook een zijgang gevonden hebben,"
zei de schoolmeester. „150 man verdronken, dat zou te
vreeselijk zijn. Dat zal de goede God niet toegelaten hebben."
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Ik hoorde wel aan den toon van den gr^saard, dat hij niet
met overtuiging sprak.
Ja, 150 man waren dien morgen in de m\jn afgedaald.
Hoe weinigen zouden de schacht bereikt hebben, of een
schuilplaats als wij. Al onze kameraden verloren, verdronken, dood! Niemand durfde een woord zeggen.
En heel lang zaten we zoo bijeen, met onze gedachten
bij de arme kameraden en hun ontzettenden doodsstryd in
de volgeloopen gangen
*•*

Bergounhoux was de eerste, die weer sprak.
„En hoe zou het met ons afloopen7" zei hij somber, „wat
moeten we beginnen."
„Ja, wat7"
„Er blijft niets anders over dan afwachten," zei de
schoolmeester.
„Wachten, wachten, waarop wachten?"
„Wat dan7 Zou je met je lampenhaak door de 40 of
50 M. die ons van de wereld scheidt, heen willen dringen?"
„Maar dan zyn we alleen hierheen gevlucht om er van
honger te sterven."
„Neen, dét is 't grootste gevaar niet!"
„Wat dan, schoolmeester? Spreek dan eens ronduit. Je
zit ons maar op allerlei geheimzinnige manieren bang te
maken. Wat is dan 't grootste gevaar?"
„Honger kunnen we lang uithouden. Ik heb wel eens
gelezen van werklui, die 't weken lang zonder eten uithielden. Neen, dat is mijn grootste angst niet."
„Maar als 't de honger niet is en ook het water niet, wat
is 't dan wél?"
„Voelen jullie geen zwaarte in je hoofd, geen suizingen,
en haal je gemakkelijk adem?"
„Ik niet."
„Ik heb hoofdpijn."
„Myn hart bonst als een hamer."
„Myn slapen kloppen."
„Ik ben heelemaal doezelig en in de war."
„Nou, daarin zit voor ons op 't oogenblik het gevaar.
Hoelang zullen we het in deze atmosfeer uithouden? Daar
Alluen OD de Wer. 3e dr.
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weet ik niets van. Als ik een geleerde was, zou ik 't kunnen
berekenen. Denkel^k hebben we een kleine 40 M. water
boven ons; dan heeft hier de lucht een drukking van vier
atmosf eeren. Hoelang nu een mensch 't kan uithouden in
zulke samengeperste lucht, weet ik niet; dat zullen we
moeten ondervinden."
Met bange nieuwsgierigheid hoorden we dat alles aan.
En doordat we de zaak niet goed konden begrijpen, werden
we er nóg angstiger door. Maar de schoolmeester, die
't vreeselijke van onzen toestand goed inzag en begreep,
welk een ellendige doodsstrijd ons misschien wachtte, wist
zich geheel en al te beheerschen. Rustig en kalm overzag
hij onze positie.
„'t Komt er nu voorloopig maar op aan," sprak hij, „ons
hier zoo in te richten, dat we kunnen rusten zonder gevaar
van naar beneden te rollen."
„We hebben toch al gaten voor onze voeten."
„Denk je dan, dat je ' t o p den duur zult kunnen uithouden in diezelfde houding?"
„Zullen we hier dan lang moeten blyven?"
„Dat kan ik niet zeggen."
„Ze zullen ons wel gauw te hulp komen."
„Ik hoop het met je. Maar zeker ben ik er niet van.
Wie kan zeggen, hoe het daar boven gesteld is. In ieder
geval moeten we ons hier zoo goed mogel^k inrichten.
Want wie naar beneden glijdt is verloren!"
„We moeten ons aan elkaar vastbinden."
„Heb jy touw?"
„Nou, dan elkaar een hand geven."
„'t Lijkt mij 't beste," zei de schoolmeester op overtuigenden rüstigen toon, „dat we een paar treden uitbouwen, als van een trap. Aan twee hebben we voldoende
ruimte. We zijn met ons zevenen: dat is vier op de
bovenste tree en drie op de onderste."
„Maar we hebben immers geen gereedschap!"
„Met onze lampenhaken de zachte deelen en met onze
messen de harde."
„Dat zal onmogelijk gaan."
„Zeg dat niet Pages, in onzen toestand kunnen we heel
wat, vooral als 't er om gaat, ons leven te redden. Als de
slaap één van ons overmant, is hy reddeloos verloren!"
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Door zijn kalmte en zijn rustig overleg had de schoolmeester weer macht over de anderen verkregen. Hy imponeerde door zijn moed en zelfvertrouwen. We voelden, dat
hy zichzelf bleef, terwijl ons één gedachte bezig hield:
onze redding!
Langzamerhand gingen we alles van hem alleen verwachten !
We begonnen dan ook dadelijk aan 't uithakken van
't gesteente bij 't licht van enkele lampen.
„Misschien kunnen we de gemakkelijkste plaatsen eerst
opzoeken," zei de schoolmeester.
„Mannen," begon toen oom Gaspard opeens met een
gewichtige stem, „ik heb een voorstel. Als iemand van ons
zijn hoofd er bij houdt, dan is 't de schoolmeester. En hij
heeft meer kennis, dan wij allemaal samen. Laat hy
voortaan de leiding nemen."
„De schoolmeester!" viel Carrory in de reden, „waarom
hij. Hij is niets meer dan lorrie-man, net zoo min als ik.
Dan konden jullie mij ook wel kiezen."
„We hebben geen wagenman noodig, botterik," viel oom
Gaspard driftig uit. „We hebben een kerel noodig uit één
stuk, en dat is hij! En dat ben jij niet!"
„Dat zei je gisteren ook niet, zeg."
„Gisteren was ik even dom als jij. Maar nu weet ik
beter en vraag ik hem om ons onder zijn leiding te nemen.
Kom schoolmeester, ik heb een goed stel armen aan 't lijf,
zeg maar waar ik mee beginnen moet. We zullen je
gehoorzamen."
Al de anderen stemden daar mee in.
„Luistert eens, mannen," sprak de schoolmeester rustig,
„als jullie in vollen ernst wilt, dat ik de leiding neem, dan
ben ik daartoe bereid. Echter onder één voorwaarde, dat
men ook absoluut doet wat ik zeg. Anders mag ik geen
verantwoording voor jullie leven op me nemen, want dal
is geen kleinigheid. We zullen hier wellicht dagen moeten
blyven. Wie weet wat ons nog overkomen zal. Als jullie
doet, wat ik het beste vind, wat 't dan ook is, dan alleen
durf ik de verantwoording te dragen."
Dat beloofden ze allen.
„Ook als je denkt, dat 't verkeerd is, wat ik zeg?"
„Ja, want je bent een eerlijk, moedig en verstandig man,
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schoolmeester. Dat hebben we nu pas ondervonden; gisteren
wisten we nog niet beter."
„Zweren jullie het?"
„Ja, wij zweren het j e ! " riepen allen gelijk.
„Dan maar aan 't werk," zei de schoolmeester eenvoudig.
En zonder veel drukte, droeg hy ieder zyn deel van de
taak op.
Zelf wou de grijsaard het zwaarste op zich nemen.
Maar toen kwam Compeyrou tusschenbeide.
„Neen, schoolmeester, jij mag niet meewerken. Jij oude
baas! Dat is geen werk veor jou. Jij bent zooveel als de
ingenieur. En die werken zelf niet mee. Jij kijkt maar,
of alles goed gaat."
„Ja, j a ! " riepen de anderen.
Zij wilden de oude sparen. Want ze voelden wel, hoe onmisbaar hij voor ons was. Hij was de beproefde loods voor de
arme schipbreukelingen vijftig meter diep onder de aarde.
Met behoorlijk gereedschap was het een zeer eenvoudig
werk geweest, dat we te doen hadden. Maar met onze
gebrekkige werktuigen vorderde het maar zeer langzaam
en kostte het groote inspanning en volharding. En we
voelden nu weer opnieuw, hoe goed het was dat één de
leiding had en het werk behoorlek verdeeld had. De
schoolmeester ging met een lamp van den een naar den
ander en zorgde, dat er regelmatig en gelijk opgewerkt werd.
Onder gruis en stof vond men nog eenige stukken hout,
die gebruikt werden om de uitgehouden treden te stutten.
Eindelijk waren we zoover, dat we allen een zitplaats
konden vinden.
„Voor 't oogenblik is dit nu voldoende," zei de schoolmeester, „later kunnen we ze desnoods nog wat breeder
maken, zoodat we er op kunnen slapen. Maar voorloopig
doen we beter onze krachten te sparen, we kunnen ze nog
zoo noodig hebben."
Ieder kreeg nu zijn plaats: de schoolmeester, oom
Gaspard, Carrorry en ik op de onderste trede en de drie
bikkers op de bovenste.
„We moeten ons licht sparen," zei de schoolmeester,
„we moeten de lampen op één na uit doen."
Dadelijk begon men zijn bevel uit te voeren, maar opeens
bedacht de schoolmeester zich.
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„Een luchtstroom of zoo iets kon die eene lamp dooven,
dan zouden we in 't donker zitten. We dienen op alles
bedacht te zijn. Wie heeft er lucifers?"
Ondanks het strenge verbod der mijndirecLie hadden

bijna allen lucifers bij zich, maar — die waren kletsnat
geworden in den broekzak.
Carrory, die heel langzaam van begrip was, zei eindelijk
op lijzigen toon: „Ik heb ook lucifers."
„Maar natuurlijk ook onbruikbaar?"
„Dat weet ik niet. Ze zitten in mijn muts."
„Geef eens hier, die muts."
Maar inplaats, dat hij zijn dikke, groote muts van ottervel overgaf, reikte hij een doosje lucifers toe. Ze waren
kurkdroog!
„Prachtig," zei de schoolmeester. „Die kunnen te pas
komen, hoor. Doe nou de lampen maar uit."
Eén lamp bleef branden en wierp een schemerig, spookachtig licht in de donkere ruimte.
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IN DEN ZUGANG.
Het was doodstil in de mijn, als in een grafkelder. Geen
enkel geluid drong er tot ons door. Onbeweeglijk en strak
als zwart metaal lag het water aan onze voeten. Het geweldig
geraas en lawaai van het aanbruisende water was onheilspellend geweest, maar deze durende, doodsche stilte benam
ons door haar verschrikking den adem: we voelden ons
levend begraven Door den arbeid waren onze gedachten
eerst afgeleid, maar nu kwam pas het volle besef van onzen
afgr^selijken toestand over ons. De rust na de groote
inspanning en doodsangst maakte ons dof en moedeloos.
Zelfs de schoolmeester kon er zich niet geheel tegen verzetten. En ik voelde heete tranen van Carrory op mijn
hand, hij huilde zonder geluid. Van de bovenste treden
klonken er zuchten uit het diepst van de benauwde borst
en een stem stamelde toonloos: „Marius, Marius!"
Ik ademde moeil^k en zwaar, mijn ooren suisden en
klopten.
De schoolmeester scheen eindelijk zijn wilskracht weer
terug te krijgen. Om ons eenige afleiding te bezorgen,
begon h y :
„Komt, makkers, we moeten nu eens gaan zien, hoeveel
proviand we by elkaar kunnen zamelen. Wie heeft er brood
by zich?"
Niemand antwoordde.
„Ik," zei 'k toen, „ik heb een stuk in mijn zak."
„In je broekzak zeker, dan is het pap geworden. Maar
laat maar eens zien."
Ik haalde een papperige massa uit myn zak te voorschyn.
Teleurgesteld wilde ik die al weggooien, toen de schoolmeester me tegenhield.
„Bewaren," zei hy, „nu zal je 't niet lusten, maar 't zal
spoedig een lekkernij worden voor je."
Op dat oogenblik beseften we het verschrikkelyke van
deze voorspelling niet. Maar later heb ik er nog aan gedacht
en er uit begrepen, hoe goed de schoolmeester het ontzettende van onzen toestand overzien had.
„Heeft niemand anders iets bij zich?" vroeg hij nog eens
met ernstigen nadruk in zyn stem.
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Hij kreeg geen antwoord.
„Dat is wel te betreuren," sprak hij toen moedeloos.
„Heb je dan zoo'n honger?" vroeg Compeyrou.
„Ik vraag 't niet voor mij. Als er wat was geweest, zou
ik het voor Remi en Carrory bestemd hebben."
„En waarom zou je 't dan niet verdeeld hebben onder
ons?" vroeg Bergounhoux, „dat zou toch rechtvaardiger
geweest zijn. Wat honger betreft, zijn we toch zeker allemaal gelijk?"
„Als er een stukje brood geweest was, zouden we dus
ruzie gekregen hebben, merk ik; je hebt me toch beloofd,
Bergounhoux, me in alles te gehoorzamen? Maar nu bemerk
ik, dat je 't alleen wilt doen, als je overtuigd bent, dat ik
gelijk heb. Maar er is dan goddank geen reden voor ruzie
en strijd, want dät zou nog het vreeselykste van alles zijn
in dezen rampzaligen toestand. Als er wat brood geweest
was, had ik het in ieder geval verdeeld tusschen de twee
jongens."
„Zoo," zei Carrory na een oogenblik nadenken, „dus
zou 't brood toch voor mij geweest zyn, als ik het had?"
„Ja, voor jou en Remi."
„En als ik het dan niet had willen geven?"
„Dan zou ik het afgenomen hebben. Je hebt een eed
gedaan, dat je me gehoorzamen zou."
Geruimen tyd zweeg Carrory stil. Toen haalde hij plotseling een mik brood uit mijn muts.
„Nou, daar dan," zei hij kort.
„Die muts van jou schijnt onuitputtelyk," zei de school*
meester. „Geef hem eens hier."
Maar daar wilde hij niet van weten. Met beide handen
hield hij hem krampachtig vast. Doch in een wip hadden
de anderen de muts te pakken en reikten hem aan den
schoolmeester over. Vlak bij 't licht van de lamp werd
hij onderzocht. En toen kwam er toch even een glimlach
op al de gezichten. Was de toestand niet zoo rampzalig
geweest, de mannen zouden 't uitgeschaterd hebben. Wat
kwam er uit den rand van dien muts niet voor den dag:
een pyp, tabak, een sleutel, een stuk worst, een perzikpit,
waar een fluitje van gemaakt was, een paar afgekloven
schapencoteletten, drie versehe noten en een ui!
„Het brood en de worst zullen we vanavond tusschen

136
jou en Remi verdeden, hoor!" sprak de schoolmeester,
„voor ons allen is 't den mond getergd."
„Maar ik heb nou al zoon honger," zei Carrory op
neerslachtigen toon.
„Dan zal 't je vanavond nóg beter smaken."
„Wat jammer, dat die jongen geen horloge in zijn provisiekast heeft. Dan konden we weten, hoe laat 't is. Het
onze staat natuurlijk stil van het water."
Deze gedachte bracht ons opnieuw tot de werkelijkheid
terug. Ja, hoe laat zou 't wel zijn7 Hoelang waren we al
in onze onderaardsche gevangenis 7 Men begon te gissen,
maar 't bleek wel, dat we elk idee van tyd al kwyt waren.
De een dacht van twaalf uur 's middags, de ander van zes
uur 's avonds! Men had behoefte om maar te praten en
zoo de ontzettende stilte te verdrijven. Men begon over den
tijd te redetwisten, tot op 't laatst niemand meer iets te
zeggen wist en ieder in zijn eigen droeve gedachten verzonk.
Over mij kwam een donker angstgevoel. Ik was bang
voor bet water, bang voor de duisternis, bang voor den
dood
De overweldigende stilte deed mvjn hart bonzen
en jagen, de wanden van de benauwde ruimte schenen me
al dichter en dichter te naderen, het sombere gewelf drukte
me al op de borst
Zou ik de wereld daarboven niet
meer terugzien en Mattia en moeder Barberin, en Benjamin,
LLze en al de anderen7 Myn gedachten verwarden zich,
ik begon te beven over mijn heele lichaam
En als ik me
een oogenblik kon losmaken van m\jn sombere doodsgedachten en naar de anderen keek met hun starre oogen,
hun willooze houdingen, dan werd het me nog benauwder...
Plotseling verbrak de stem van oom Gaspard de doodsche
stilte.
„Ik heb het vaste idee, dat men niet aan onze redding
werkt," zei hij.
„Waarom denk je dat 7"
„We hooren immers niets!"
„Heel de stad zal verwoest zyn!"
„Of ze denken, dat we toch allemaal dood zyn! Dat er
geen redden meer aan is."
„Waarom denk je dat, kameraden," viel nu de schoolmeester in. „Dat is toch niet rechtvaardig, om ze nu al te
veroordeelen. Jullie weten toch drommels goed, dat mijn-
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werkers elkaar nooit in den steek laten, al zou het hun
't leven kunnen kosten."
, J a , ja, dat is waar!"
„Nou dan, waarom denk je dan nu, dat ze óns wel aan
ons lot zullen overlaten 7"
„We hooren toch niets!"
„Dat is waar! Maar wat zegt dat nou. Wie weet, of wij
ze wel hooren kunnen, hier. En dan bovendien: jullie weet
toch niet, wat er boven ons gebeurd is 7 Wat voor ellende
of ramp daar heeft plaats gehad. En ze kunnen toch maar
niet zoo in 't wilde aan het graven gaan 7 Ik weet zeker,
dat onze kameraden al aan het werk zijn, om ons te
redden!"
Die laatste woorden sprak de schoolmeester zóó plechtig
en overtuigend, dat allen zwegen.
Alleen Bergounhoux hield nóg niet op.
„En als ze nou denken, dat we al dood zijn7" zei hij.
„Ik zeg je: ze zijn aan 't werk voor ons, in ieder geval.
Maar als jij er bang voor bent, wel, probeer ze dan te
bewijzen, dat we nog leven. Je weet, geluid plant zich goed
voort door de aarde; als ze ons hooren, zullen ze zich gaan
haasten en meteen zoo'n beetje weten waar we ons bevinden."
Zonder een oogenblik te wachten begon Bergounhoux
met zyn zware laarzen tegen den wand te bonzen, met
groote kracht en zonder ophouden. Dat haalde ons allen uit
de verdooving, die over ons gekomen was. Zouden ze ons
hooren, boven 7 Zou er antwoord komen 7
„Er zijn maar twee middelen om ons te redden," zei de
schoolmeester, „boren in de aarde om zoo een verbinding
met ons te krijgen of het water uitpompen."
„Boren 7 Hoelang zou dat wel niet duren 7"
„Nou en pompen dan 7"
„Ja," antwoordde de schoolmeester, „'k Weet natuurlyk
niet hoeveel water er in de mijn staat. Maar dat hoeft er
niet allemaal uit, voor wij gered kunnen worden. Op minder
dan acht dagen, hoef je niet te rekenen
"
En toen ontspon er zich een twistgesprek over allerlei
kansen en berekeningen. Ik hoorde er niets meer van. Eén
gedachte ging rusteloos door mijn brein: acht dagen! Ik
had 't wel uit kunnen snikken en gillen: acht dagen en
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nachten! dat beteekende immers den dood, want zoolang
zou ik het niet uithouden. Dat scheen me onmogelijk en
't was me, of de schoolmeester mijn doodvonnis uitgesproken had!
**•
„Hé!" gilde Carrory opeens, „luister eens!"
Er ging een schok door onze leden.
„Wat?"
„Wat hoor je?"
„Spreek!"
„Ik hoor wat in 't water!"
„Och wat! Een steen, die er in gerold i s ! "
„Neen, neen! 't Is een dof geluid!"
We luisterden met ingehouden adem
Ik hoorde niets. Maar mijn kameraden hadden een geoefender oor voor de geluiden in de mijn.
„Ja," sprak de schoolmeester, „er gebeurt iets in 't water."
„Wat dan?" „Wat?"
„Ik weet het niet."
„Het water is aan 't dalen!"
„Neen, 't is een onderbroken geluid, met regelmatige
schokken."
„Met - regelmatige - schokken," stamelde
de
schoolmeester, „wel - kinderen - dan - zijn - we gered! Dat is het
't geluid van de waterbakken in de schachten! Het uitpompen!"
„Het uitpompen!" We herhaalden allen met een zucht
die twee woorden; als door een plotselingen schok getroffen sprongen we overeind. En 't was of we vlak bij de
aarde waren, of de lucht frisscher en onze schuilplaats
ruimer werd, 't gesuis in de ooren hield op, alleen onze
harten klopten ons snel en heftig in de borst.
Carrory greep myn hand. „Je bent een goeie jongen,
hoor."
„Neen, dat ben j i j ! "
Maar bij drukte me dankbaar de band.
„Jij hebt 't eerst de bakken gehoord," zei ik.
Maar hij praattte maar aldoor, dat ik toch zoo'n goeie
jongen was, als een beschonkene. En ja, we waren werkelijk dronken van hoop en vreugde. We zagen 't zonlicht
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weer en de bloeiende aarde. We hoorden den avondwind
suizen door de bladeren. We waren in gedachten weer bij
allen, die we lief hadden. We waren al gered!

BOVEN DE AARDE.
Toen de mijnwerkers op den morgen van de ramp in de
myn afdaalden, joegen zware wolkengevaarten langs den
hemel. Om zeven uur brak er een storm los, vergezeld
van een stortregen, zooals men in jaren niet bijgewoond
had. En vooral in het dal van de Divonne joeg de stormwind het water in zulke massa's neer, dat het een zondvloed geleek. In zeer korten tijd steeg de rivier zoo hoog,
dat het water buiten de oevers stroomde. En het bleef
stijgen. De regen joeg in dichte en dikke stralen al maar
neer. In den rotsachtigen bodem vond het geen weg en
zoo stroomde het water ten slotte over het terrein, dat de
mijnen bedekte. De arbeiders, die daar aan het werk waren,
zochten een schuilplaats. Men dacht nog aan geen gevaar:
de toegangen tot de schachten lagen op de hoogste gedeelten. Alleen het mijnhout, dat op het terrein lag, moest
in veiligheid gebracht worden. Daarbij hield de mijningenieur het toezicht en gaf de noodige aanwijzingen, toen
hy plotseling zag, dat het nog steeds stijgende water een
draaikolk vormde en met bruisend geluid in de aarde
verdween, juist boven een mijn. Verlamd van schrik staart
de ingenieur een oogenblik op de noodlottige plek: 't water
stort zich daar in de mijn — de kolenlaag zal 't ophouden,
de mijn zal volloopen — en al zijn werklieden zullen als
ratten verdrinken. Hij komt tot bezinning, rent naar de
schachten, en daalt in de mijn af. Met den eenen voet in
den bak, staat hij een oogenblik stil. Daar beneden in de
duisternis is het loeiend geluid als van een orkaan: dat is
het neerstortende water.
De mannen om hem heen willen hem terughouden, maar
hij rukt zich los. Hy neemt zijn horloge uit zijn zak en
geeft het een der mannen.
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„Dat is voor mijn dochtertje, als ik er blijf. Zeg dat ik
haar in gedachten nog omhelsd heb."
Dan daalt de bak in de diepte neer.
De ingenieur schreeuwt zoo hard hy kan, met heesch
geluid. Vijf mijnwerkers komen toeloopen. Hy laat ze
omhoog gaan. Dan gilt hij opnieuw, maar 't blijft verder
vruchteloos. Het geraas van 't water overstemt elk ander
geluid. Het komt opzetten in de mijngang, daar ziet hij
nog lampen lichten. Hij loopt ze tegemoet, tot aan de
knieën in het water, 't Zijn nog drie mannen. Hy brengt
ze weer in den bak.
En dan wil hij weer de gang in: er schemeren daar nog
lichten
Maar de mannen houden hem met kracht tegen
en geven 't signaal om te stygen. Het is hoog tijd, de myn
is geheel door het water overstroomd!
Maar de ingenieur geeft 't nog niet op. Er moet hulp
verleend worden, het moet! 150 man zijn dien morgen
afgedaald, slechts 30 lampen zijn er in de loods terug
Waar zijn die 120 man gebleven7 Reeds verdronken? Of
gevlucht en een schuilplaats gevonden? Er mag er niet één
aan zijn lot overgelaten worden.
Daarboven is het een tooneel of de aarde vergaan zal.
Op vele plaatsen klinkt 't dof geluid van ontploffingen,
aarde en steenen worden hoog in de lucht geworpen; de
huizen en gebouwen trillen alsof 't een aardbeving is. De
samengeperste lucht zoekt een uitweg op de zwakste
plaatsen naar de oppervlakte der aarde.
Intusschen komen de menschen van vele kanten toeloopen: werklieden, nieuwsgierigen, vrouwen en kinderen.
Ze vragen en zoeken en dringen op. Men weet hun niets
te antwoorden. Ze schreien en gillen en jammeren en
heffen de armen radeloos ten hemel of ballen de vuisten
van woede en smart.
„Ze willen ons de waarheid niet zeggen!"
„Ze durven niet!"
„Ze houden het voor ons geheim!"
„'t Is de schuld van den ingenieur."
„Slaat hem dood!"
De menigte wil het kantoor bestormen, waar de ingenieur, doof voor al dat getier, over zijn kaarten gebogen
zit en zoekt en denkt, waar de mannen een schuilplaats
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kunnen gevonden hebben, waar men 't reddingswerk
beginnen moet.
Gelukkig zijn de ingenieurs van de naburige mijnen
ook gekomen, aan het hoofd van hun werklieden en mannen
uit Varses. Ze houden de menigte tegen en trachten de
radeloozen tot kalmte te brengen. Maar wat kunnen ze
eigenlijk zeggen? 't Is immers waar; er ontbreken nog
120 man!
„Is mijn vader er bij?"
„Waar is mijn man, o God, myn man
"
„Geef me mijn zoon terug, ellendelingen!"
Het wordt gegild en geschreeuwd met gebroken stem,
met snikkend en heesch geluid!
En 'teenige antwoord kan zyn: „We zullen ze zoeken,
we zullen 't onmogelijke probeeren om ze te redden. We
zijn al begonnen!"
De ingenieurs twijfelen zelf. Maar ze beginnen, vooruit!
De bakken om de mijn leeg te pompen stijgen en dalen;
onafgebroken, dag en nacht storten ze het water terug in
de rivier.
Meteen is men met graven naar de gangen begonnen,
op goed geluk af; een juiste plaats is er niet te bepalen.
Ze hebben wel beraadslaagd, de ingenieurs, maar eens
konden ze het niet worden. De meesten achten de mannen
reddeloos verloren. Maar de ingenieur van de ondergeloopen mijn heeft zijn wil doorgezet. Er zal geboord worden
naar de hooger gelegen oude gangen, misschien hebben er
daar nog een schuilplaats gevonden. Zonder een oogenblik
pauze wordt het reddingswerk voortgezet. De mannen
lossen elkaar geregeld af, dag en nacht, en met koortsachtige
haast werken ze, want hun makkers zijn in gevaar!

DE REDDING.
Bevend van opwinding luisterden we met ingehouden
adem naar het geluid van de bakken. Zoolang we dat
hoorden, wisten we dat de makkers ons niet aan ons lot
overlieten, dat ze werkten aan onze redding! Hoop en
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verwachting brandden ons in de borst, als een vuur. O, dat
werkeloos wachten was zoo ontzettend! Telkens en telkens
kwam de twyfel weer boven: zouden ze ons nog op tyd
bereiken? En hoelang kon dät wel duren?
Carrory bleef nog het kalmste van allemaal.
„Ik heb zoo'n honger," zei hij telkens, „meester ik zou
toch zoo graag een stukje brood willen hebben."
Ten slotte besloot de schoolmeester hem en my elk een
stukje te geven. Maar Carrory was er niet tevreden mee.
„'t Zal misschien lang moeten duren," zei de oude man
en gaf verder geen antwoord meer.
De anderen keken toe met afgunstige blikken, maar ze
hielden zich aan hun eed van gehoorzaamheid en berustten.
„Als we dan niets te eten krijgen, zullen we maar wat
drinken," zei Compeyrou.
„Wel ja, drink de gang maar leeg," antwoordde er een.
Pages wilde omlaag gaan naar 't water, maar de schoolmeester verbood 't hem.
„De treden zouden kunnen instorten," zei hij, „laat Remi
't doen, die is veel lichter."
„Waarin moet ik 't halen?" vroeg ik dadelijk.
„In mijn schoen?"
Ik maakte me al gereed, maar de schoolmeester zei:
„Wacht even, ik zal je een hand geven."
„O, wees maar niet bang, ik kan zwemmen."
„Neen, ik zal je helpen."
Maar op 't zelfde oogenblik, dat de schoolmeester zich
voorover boog, gleed hij weg en verdween in de diepte.
Zijn lamp rolde hem na en werd dadelijk gedoofd en zoo
zaten we plotseling in een zwarten nacht.
We gaven een schreeuw van schrik!
Ik had me dadelijk langs mijn rug omlaag laten glijden
en was bijna op 't zelfde oogenblik als de schoolmeester
in het water. Ik zag echter niets dan zwarte duisternis,
die trilde voor mijn oogen.
Waar te zoeken, of te duiken! Maar daar werd ik al bij
den schouder gegrepen en in de diepte getrokken, tot op
den bodem toe. Een flinke stoot met mijn voet voerde me
weer omhoog, de hand had me niet losgelaten!
„Houd stevig vast, meester!" riep ik, „en 't hoofd in de
hoogte, we zijn gered!"
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Maar welken kant moest ik uit?
„Geef jullie eens geluid!" schreeuwde ik.
„Remi, Remi! Waar ben j e ! " 't Was de stem van oom
Gaspard. Ik moest naar links. „Steek een lamp aan!"
Dadelijk zag ik een licht opvlammen. Toen bemerkte ik,
dat ik maar mijn arm uit te strekken had, om den oever-

kant te raken. Ik greep me vast aan een stuk steen en trok
den meester op.
't Was hoog tijd, hij scheen heel wat water naar binnen
gekregen te hebben en hij werd al bewusteloos. Ik hield
zijn hoofd omhoog en terwijl Pages ons bijlichtte, trokken
oom Gaspard en Carrroy den schoolmeester op het droge.
Toen klom ik ook uit 't water. Gelukkig, de oude was al
gauw weer bij zijn volle bewustzijn.
„Remi, mijn jongen," zei hij zacht, „je hebt me het leven
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gered." En of ik zijn kind was, sloot hij me in zyn armen
en drukte myn hoofd liefkozend tegen zyn borst.
„Maar U heeft ons allen immers gered," zei ik zacht.
Toen volgden eenige oogenblikken van stilte. Alleen
Carrory bleef niet lang onder den indruk. Daar had hy
geen natuur en karakter voor.
„Met al die consternaties ben ik myn schoen kwijt,"
zei hij, „en heb ik nog niet gedronken ook."
„Wil ik hem gaan zoeken?" vroeg ik.
Maar ze hielden me tegen en de schoolmeester zei: „Ik
verbied het je, Remi!"
„Nu, laat ik dan in een anderen schoen wat water halen."
„Ik heb geen dorst meer," zei Compayrou.
Maar ik had al een schoen te pakken. En met de woorden: „we moeten toch op de redding van den schoolmeester
drinken," liet ik me weer naar beneden glijden. Maar nu
deed ik het kalm en voorzichtig en 't liep zonder ongelukken
af. De schoolmeester en ik waren gelukkig aan een groot
gevaar ontsnapt, maar we waren allebei doornat! We
rilden al spoedig van kou.
„Je moet een buis aan hebben. Remi," zei de schoolmeester.
Maar geen der mannen antwoordde op deze zijdelingsche
uitnoodiging, om hun jas te geven.
Niemand wilde hem geven.
„Dan zal 't lot het uitmaken," zei de schoolmeester op
zoo'n beslisten toon, dat niemand zich verzette.
„'t Is niet voor my, maar alleen voor dien dapperen
jongen, 'k Wou maar dat de mijne droog w a s ! "
Er werd geloot en 't lot viel op Compayrou. Hy gaf mij
zijn buis en doordat Compayrou zoo groot was en zulke
lange beenen had, was zijn buis nagenoeg nog droog. Ik
wikkelde mij er in en werd spoedig lekker warm.
Na dit voorval, dat ons een oogenblik uit onze angst en
spanning had afgeleid, vervielen we alweer spoedig in denzelfden toestand van pijnigenden twijfel of onze redders
ons nog op tijd zouden kunnen bevrijden.
Gelukkig viel ik in slaap. Toen de schoolmeester dat
bemerkte, nam hij voorzichtig mijn hoofd in zijn arm om
me voor wegglijden te bewaren. Zoo bleef hij doodstil
zitten en ik had het gevoel of ik bij moeder Barberin
was
Alleen nu en dan veranderde hy heel voorzichtig
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van houding en verwisselde zijn arm. Als ik dan de o ogen
opsloeg, koesterde hij me en fluisterde: „Slaap jij maar,
mijn jongen, ik zal je wel vasthouden, slaap maar gerust,
hoor, goed en dapper kereltje."
Dan hoorde ik nog even 't regelmatig, geluid van de
waterbakken in de doodsche stilte, tot ik weer insluimerde,
rustig en vredig, onder de bescherming van den goedhartigen grijsaard.
***
Onze toestand in de ongemakkelijke houding, waarin we
op de smalle treden moesten blijven zitten, werd op den
duur onhoudbaar. Er werd dan ook besloten nogmaals
alle krachten in te spannen, om onze zitplaatsen zóó te
vergrooten, dat wij er ook in onze volle lengte op konden
liggen. Met onze messen werd de aarde en de steenkool
losgewoeld en daarna naar beneden geworpen. Het werk
vorderde tamelijk vlug, nu we eenmaal een goed steunvlak
onder de voeten hadden. En het was een groote verlichting,
toen we eindelijk onze stramme leden eens geheel konden
uitstrekken.
Ofschoon de schoolmeester heel zuinig met het stuk
brood van Carrory was geweest, hadden we het toch al op.
Nu, ik geloof, dat we het ook niet langer hadden moeten
bewaren. Er zou anders strijd om gekomen zijn; dat zagen
we wel aan de hunkerende, ontevreden gezichten van de
anderen, toen we het laatste stukje kregen! Een volgende
keer zouden ze stellig een deel geëischt hebben en
genomen ook, als ze 't niet goedschikt gekregen hadden.
Er was over ons allen een drukkend zwijgen gekomen,
onheilspellend soms. Er werd nog wel een enkel woord
gewisseld over de wijze, waarop men ons zou trachten te
redden en hoelang we al in onze onderaardsche gevangenis
byeen zaten. Maar dat ging lusteloos en op menige vraag
of opmerking werd in het geheel geen acht meer geslagen.
Het vuur, waarmee men eikaars meeningen en gedachten
in het begin bestreed, was volkomen gedoofd. De hevige
emoties, de honger en de drukkende atmosfeer hadden onze
krachten meer en meer uitgeput. Voortdurend werden we
gekweld door hevig-stekende hoofdpijn, die ons dof en
duizelig maakte. De twijfel aan onze redding werd al
Alleen op de Wer. 3e dr.
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sterker en sterker. Die stond gegroefd in de bleeke, weggetrokken gezichten, die leefde in de wild-wanhopige
oogen
„Mijn eenige troost is nog, dat de directie mijn vrouw
en kinderen moet uitkeeren," zei Bergounhoux, „ze hoeven
tenminste geen genadebrood te eten"
Telkens probeerde de schoolmeester ons opnieuw te
bemoedigen.
„Kom," zei hij, „moed houden, kerels. De bakken werken
hard door. Je hoort ze toch nog? Het water is aan het
dalen
"
„Waar? Merk je er iets van?"
„Neen, hier nog niet, 't zal in de putten dalen."
„En in de gang dan?"
„Dat zal ook komen. Geduld alleen kan ons kracht en
moed geven."
„Als de maatschappij failliet gaat, kunnen de vrouwen
naar een uitkeering fluiten," zei Carrory met een schamperen lach.
„Hou jij je mond, onnoozele hals, de maatschappij is
immers schatrijk!"
„Ja," antwoordde Carrory weer, „toen deze mijn nog te
bewerken was, maar nou! Ik was in ieder geval liever
boven, dan hier in die rattenval."
Hij kreeg geen antwoord meer.
De stilte viel weer op ons met de telkens terugkeerende
gedachten aan ontzettend lijden en
den dood.
* *
*
Intusschen werkte men boven de aarde rusteloos voort.
Maar men vorderde niet zoo vlug, als men wilde. Het werk
was moeilijk en telkens rezen nieuwe bezwaren. De laag,
waar men door moest, was zoo hard, dat men gedwongen
werd een nauwe gang te maken, wilde men dagel^ks een
behoorlijk eind vorderen. Door de enge ruimte en de slechte
luchtverversching was men den 7en dag na de ramp nog
maar 20 M. in de aarde gedrongen. De ingenieurs zeiden
echter, dat in gewone omstandigheden wel een maand
over een gang van die diepte gedaan werd! Maar de ongeduldige toeschouwers hadden gedacht, dat in enkele dagen
de pijnigende onzekerheid zou weggenomen zijn.
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Men begon algemeen te wanhopen aan eenig resultaat
van het reddingswerk. Als er nog levenden in de m\jn een
schuilplaats gevonden hadden, waren die nu toch al dood.
Wat zou men dus met al de moeite bereiken? Dat er slechts
eenige lijken gevonden werden! Wat gaf hel, of dat nu
eenige dagen eerder of later gebeurde?
Zoo redeneerden de toeschouwers, en ten slotte ook de
mynwerkers en de ingenieurs! De meeste vrouwen van
de vermiste arbeiders droegen haar rouwkleeren al, slechts
een enkele bleef het werk nog aanstaren met een flikkering
van hoop in de roodgeschreide oogen. Maar de ingenieur
van de mijn zelf, gaf geen oogenblik den moed op. En onder
zijn bezielende leiding ging de arbeid voort. Hy stoorde
zich aan geen critiek en geen schampere opmerkingen.
Hij had iets van de koppigheid in zich, die Columbus de
nieuwe wereld heeft doen vinden!
„Nog enkele dagen, makkers," zei hij tot zyn arbeiders.
„Ik vraag het U voor Uw kameraden, zooals ik het zou
smeeken voor jullie, als je in hun plaats was."
En dan werkten ze weer voort met nieuw geloof en hoop
in het hart, onafgebroken van den morgen tot den avond
en de lange nachten.
Op het einde van den zevenden dag, by het aflossen van
de ploeg, meende een der mijnwerkers plotseling een zacht,
dof geluid te hooren. Hij drukte zijn oor dicht tegen den
kolenwand, luisterde met ingehouden adem, riep een der
kameraden om ook te luisteren. Hij kón het haast niet
gelooven! Maar ja, ook die vernam bet geluid. En dadelyk
ging het nieuws van mond tot mond, men riep het elkaar
toe op het terrein en in de straten van Varses! Daar kwam
de ingenieur al aangesneld. Onmiddellijk ging hy de gang
in, gevolgd door vele mijnwerkers. Hy knielde neer,
luisterde
maar zijn ooren gonsden, zyn leden trilden
van ontroering: „ik boor niets," zuchtte hij wanhopig.
Maar de twee mannen, met een geoefend oor voor onderaardsche geluiden, hielden vol.
„'t Is de mijngeest," zei een bikker, „die wil ons een
poets bakken."
De ingenieur stuurde alle mannen naar buiten, alleen
de twee, die 't geklop gehoord hadden, bleven. Toen
klopten zij hard en regelmatig met de houweelen en
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luisterden weer
een schok voer hen door de leden!
Snel en regelmatig kwam het antwoord, hoe zwak ook.
Toen klopten de mannen met groote tusschenruimten,
want 't kon wel een echo-geluid zijn. Doch 't antwoord
kwam weer, er kon niet meer getwijfeld worden.
En toen verspreidde zich het nieuws wéér, 't bericht
was waar, er werd geklopt in de mijn, er waren nog levenden
Van alle kanten kwamen de menschen opzetten,
ze riepen, schreiden, vielen elkaar om den hals, er was
een ontroering nog sterker dan op den dag van de ramp.
Mannen, vrouwen en kinderen drongen op, met een mengeling van hoop en twijfel in de betraande oogen. Sommigen
drukten den ingenieur van de mijn de hand en stamelden
woorden van dank
Maar ook nu behield hij zijn kalmte. Er kwamen soldaten om het terrein af te zetten en toen ging men met
dubbelen yver voort met het reddingswerk.
Het tot hen doorgedrongen geluid was te zwak om ook
maar met de minste zekerheid te zeggen, waar de geredden
zich bevonden; alleen dit stond vast 't was in een der drie
Zugängen van de oude werken. Men moest nu dus drie
kanten uit graven en eerst als 't geluid in een der drie
sterker werd, wist men pas precies in welke richting men
wezen moest. Van verschillende plaatsen kwamen nu de
beste houwers aan om het plan van den ingenieur verder
uit te voeren.

Toen wij in onze donkere, bedompte schuilplaats de
eerste maal het geklop van de redders hoorden, schrikten
we byna gelijktijdig op. We vlogen overeind, schreeuwden
het uit van vreugde en ontroering — we zouden gered
worden! En 't was ons of elk oogenblik de redders ons de
handen zouden drukken. Maar na een poosje kwam, evenals
na het eerste geluid van de bakken, de wanhoop weer
knagen in ons hart. De ervaren mannen hoorden 't wel
aan het zwakke geluid, onze redders waren nog vér, hoe
lang zouden ze nog moeten boren door den dikken laag,
die ons van de aarde scheidde? EJI zouden zij dan niet
slechts onze lijken vinden?
Hoelang waren we nu al opgesloten? De berekeningen
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liepen zoo uiteen, dat er geen tyd op te geven w a s : men
meende van een maand, een week, zes dagen! Hoelang
waren we al zonder eenig voedsel 7 Hoelang zouden we
't nog wel uit kunnen houden 7 Zelfs op den schoolmeester
kreeg onze doffe moedeloosheid vat. Hij sprak ook niet
veel meer en een enkelen keer hoorden wij hem ingehouden
zuchten.
Van tijd tot tijd aten we wat vermolm hout in water
gewekt en Carroy, die wel 't meest uitgehongerd was,
had de laars, die hij nog over had, stukgesneden en kauwde
voortdurend op stukjes leer.
Plotseling kwam er toen een gruwzame angst over me.
Ik herinnerde me opeens een geschiedenis, die Vitalis me
eens verteld had. 't Was van schipbreukelingen, die zich
op een zandbank hadden weten te redden.
Radeloos van den honger hadden zij ten slotte besloten
den scheepsjongen op te eten.
En nu de honger en wanhoop al sterker werden onder
de n^onnen om mij heen, begon ik aan eenzelfde afgrijsl\jk
lot te denken. Ja, de schoolmeester en oom Gaspard zouden
me wel verdedigen, maar als die ook zinneloos van honger
werden 7 En dan. Pages en Bergounhoux waren samen al
vast sterker. Vooral Carrory, die met zyn groote, witte,
tanden maar aldoor als een wild beest zat te kauwen,
maakte mijn afkeer en vrees al grooter. Ik voelde, dat ik
meer en meer in de war raakte.
Er waren oogenblikken, dat ik zelfs niet met de grootste
inspanning rustig kon denken. Dan kromp ik ineen van
angst en afschuw.
Dat werd nog erger, toen al onze lampen op twee na
uitgebrand waren en we in zwarte duisternis bgeen zaten.
Want die twee wilde de schoolmeester nog bewaren en
alleen in de grootste noodzakelijkheid branden. Onze toestand was nu ook veel gevaarlijker, want in deze duisternis
kon de geringste misstap ons het leven kosten. Opeens
hoorde ik vlak naast me de stem van den schoolmeester,
halfluid als in een droom:
„Ah, wolken, dat is mooi! Er zijn menschen, die er nooit
naar kijken, maar ik vind ze mooi, die wolken. O, we zullen
wind krijgen, zooveel te beter, want ik houd ook van den
wind
"
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Ik schudde hem bg den arm, maar hjj ging voort:
„Wilt u me een ommelet geven? Van zes eieren, neen
doe er maar 8 in of liever nog 12. Ik zal ze straks thuis
wel opeten."
„Oom Gaspard, hoort u dat?" riep ik gejaagd.
„Ja, hij droomt zeker, myn jongen."
„Neen hy is wakker!"
„Hé, schoolmeester, hé, je maakt ons flauw met je
ommelet van 12 eieren!"
Maar de oude man ging maar door:
„Oom Gaspard ga je met me mee wat eten. Kom! Maar
ik voorspel je alleen, dat de wind zal gaan opsteken en
flink ook
"
„Hy is in de war," fluisterde oom Gaspard nu, „dat komt
van den honger en de koorts."
„Neen, hy is dood," mompelde Bergounhoux, „zyn ziel
spreekt tot ons, je ziet toch dat hy ergens anders is."
„Waar is de wind, schoolmeester, is 't de N.W. wind?"
riep Pages. „KT is geen wind in de hel. Ja, jullie wilt 't niet
gelooven, als ik zeg, dat jullie in de hel hent."
Ik sidderde. Hadden ze dan allemaal hun verstand verloren? Maar dan zouden ze ruzie krygen, elkaar slaan,
misschien wel dooden.
„O, God, wat moet ik beginnen!" fluisterde ik.
„Wilt U wat drinken, meester? Kom, drinkt u eens,
alsjeblieft."
„Neen, neen, dank je, als ik myn ommelet op heb,
dadelyk."
Het koude zweet brak me aan alle kanten uit. Ze bleven
maar verward dooreen praten en telkens over dezelfde
dingen.
Radeloos greep ik een lamp en stak die aan. Ze stond
gelukkig vlak by me, met de lucifers. Zoodra het zwakke
schijnsel in onze ruimte viel, zwegen allen stil. En na
eenige oogenblikken streken de mannen zich over 't gezicht
en vroegen elkaar, wat er toch gebeurd was en vertelden,
dat ze zoo benauwd en verward gedroomd hadden.
Oom Gaspard zei, dat ze aan het ijlen geweest waren
en daarna bleven ze gelukkig kalm en rustig liggen.
Van tyd tot tijd klopten we met de laarzen tegen 't gesteente, om onze redders te beduiden, dat we nog in leven
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waren. We hoorden, hoe gedempt ook, hun houweelen
voortdurend in de aarde hakken en we verbeelden ons,
dat dat geluid wel krachtiger werd
ze naderden dan
toch!
Bij 't licht van een lamp daalde ik weer behoedzaam
omlaag om water te halen. En toen meende ik duidel^k te
zien, dat er aan den kant een droge rand ontstaan was.
Het water daalde!
„Het water daalt!" riep ik met bevende stem.
En toen hoorde ik allerlei opgewonden kreten van mijn
lotgenooten.
„God in den Hemel zij dank," sprak de schoolmeester
plechtig.
Weer kregen we nieuwe hoop; weer ontwaakten we uit
onze doffe neerslachtgheid. Men wilde de lamp laten
branden, om het dalen van 't water te volgen.
Maar dat wilde de schoolmeester niet. Toen dacht ik,
dat ze opstandig werden.
„Later zullen wij ze misschien zoo noodig hebben,
makkers. Bedwing je ongeduld. Je zoudt er krankzinnig
van worden, als je 't dalen van centimeter tot centimeter
ging volgen. Je begrijpt toch wel, dat 't niet plotseling zal
wegzakken. Houdt den moed er in, er komt redding. We
hebben nog dertien lucifers, daar zal ik er een van aansteken, zoodra een van jullie het bepaald verlangt Maar
de lampen moeten we sparen."
Gelukkig, hij wist de mannen toe bedaren te brengen.
Morrend en mopperend berustten zij ten slotte.
En zoo bleven we weer in 't zwarte duister liggen, uren,
misschien dagen lang, al maar luisterend naar 't hakken
der houweelen, 't regelmatig geluid van de bakken. De
eenige verlichting van ons lijden was de vermindering van
den atmosferischen druk door 't dalen van het watervlak.
De benauwde ruimte werd grooter! Dét was 't begin onzer
redding, want anders hadden onze longen het niet uitgehouden.
Plotseling hoorden we op een oogenblik het geluid der
del vers niet meer
onze ademhaling stond stil
gaven
zij het op?
we bonkten in wilde radeloosheid tegen de
wanden
toen hoorden we opeens een geweldig geluid:
gebrom, geblaas, als van een storm
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„Het water valt!" riep Carrory uit.
„Neen, 't is 't water niet," zei de schoolmeester beslist.
„Wat dan? Wat dan?"
Maar de grijsaard wist er geen verklaring voor te geven.
„Dan is 't een nieuwe overstrooming!" De lampen
moesten aan.
„Dat is onnoodig mannen."
„Steek aan!"
„Vooruit!"
„Licht!"
Er was geen praten tegen. En bij het licht van een lamp
zagen we, dat 't water niet steeg, integendeel, het bleef
dalen, dat was duidelijk te zien.
„Zie je nu wel," zei de schoolmeester.
„Ja, maar 't zal gaan stygen. Je zult 't zien."
„Ons uur is gekomen."
„We moeten sterven."
„Gelukkig, 't heeft me al te lang geduurd, laat er maar
een eind aan komen."
„Ja, ' k h e b genoeg van de marteling
"
„Geef me de lamp, schoolmeester; ik wil een paar regels
aan mijn vrouw en kinderen schrijven. Dan vinden ze
tenminste nog wét," sprak Bergounhoux...
„Schrijf dan voor my ook."
„En voor my."
„Ja, voor my ook een enkel woord
"
Er kwam een stukje papier voor den dag en een stompje
potlood:
„Wy zijn in de zijgang opgesloten en gaan sterven. Ik,
Bergounhoux, vraag aan God of hy een man voor mijn
weduwe wil zijn en een vader voor de weezen. Ik geef ze
mijn zegen
"
En zoo had ieder een laatste woord.
Alleen de schoolmeester had niets op te geven.
„Ik heb niemand," sprak hij droevig, „om mij zal
niemand een traan laten."
„Ik gaf met haperende stem op:
„Remi groet Capi en Mattia en Alex en Lize en ... en de
harp en Capi zyn voor Mattia en Lize en
en..." ik kon
niet verder
„moeder Barberin" stamelde ik nog en toen
brak ik in snikken uit.
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We onderteekenden allen 't papier.
„En nu" zei Bergounhoux, „wensch ik geen woord te
spreken. Gegroet kameraden
" hij drukte ze de hand,
legde zich toen neer en bewoog zich niet meer
Wij dächten aan geen redden meer, 't kon ons ook niet
meer schelen! De uitputting, door honger en ellende, had
ons alle veerkracht ontnomen. En of de schoolmeester al
zei, dat men ons héél dicht naderde
dat ze ons elk
oogenblik konden bereiken
't baatte niet. Hij kreeg
geen woord, geen gebaar meer tot antwoord. De huivering
des doods voer ons door de leden. We begonnen te verlangen naar het einde, naar de eeuwige rust, die ons uit
ons lijden zou verlossen.
* *
*
Plotseling werd mijn aandacht getrokken door geritsel,
gekrab bij het water en een licht-plonzend geluid. Ik maakte
er den schoolmeester opmerkzaam op. Dadelijk stak hij
een lamp aan, om te zien wat 't was. Bg 't flauwe schijnsel
zagen we toen duidelijk een aantal ratten, die uit 't water
gekomen, voorzichtig snuffelend onze schuilplaats kwamen
onderzoeken.
„Bergounhoux!" riep de schoolmeester uit, „vat weer
moed, kameraad. Er zijn ratten naar boven gekomen. Dan
is de zoldering van de gangen vrij. Anders konden ze ons
niet bereiken. Ze hebben bier of daar ook een droge plek
gevonden, om zich te redden."
Ik begreep het. Die ratten waren voor ons wat de duif
voor Noach in de ark geweest w a s : de aankondiging van
het einde van den zondvloed.
Maar Bergounhoux liet zich niet bemoedigen.
„Ik heb geen lust meer, opnieuw van hoop tot wanhoop
te vervallen. Ik verwacht liever niets meer. De dood alleen
kan ons uit deze ellende redden. Als die komt, zal ik God
danken."
Toen bood ik me aan om in de gang af te dalen en te
onderzoeken, hoe de waterstand was.
Carrody luisterde nergens meer naar.
„Laten we ze vangen," zei hij, „dan hebben we wat te
eten." En hij probeerde het ook, maar 't was gemakkelyker
gezegd dan gedaan. We kregen er geen te pakken.
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„Meester," zei ik, „kom, laat me gaan. Misschien kan ik
zwemmende de ladders bereiken. Dan zijn we gered. Als ze
precies weten, waar we zyn, kunnen ze ons veel gauwer
bereiken."
„Ik wil het niet hebben. Remi," was 't korte antwoord.
Maar ik bleef aandringen.
„Ik kan zwemmen als een aal, meester
"
„Ja, ga maar Remi!" riep Pages, „jij krijgt mijn horloge
als je 't doet
"
„Gaspard, wat zeg jij er van?" vroeg de schoolmeester.
„Ja, wat moet ik zeggen? Als hij 't halen kan, laat hem
dan gaan, ons leven staat op 't spel, maar
"
„En als de jongen verdrinkt?"
„Ja, dat zou ontzettend zijn. Maar als hy bier biyft, om
ellendig te sterven?
"
Een poos zat de schoolmeester me nadenkend aan te
staren. Toen nam hij mijn hand stevig in de zijne.
„Je bent een brave, dappere jongen. Remi. 't Lijkt me
een heel gevaarlijke onderneming. Maar 't zou niet de eerste
keer zijn dat het onmogelijke gelukte."
Hy drukte mij in zijn armen, toen oom Gaspard ook.
„God behoede je," zei de schoolmeester plechtig.
Ik deed mijn bovenkleeren uit en daalde in het water af.
„Wil jullie van tyd tot tyd roepen, dan weet ik zoo'n beetje
waar ik ben!" riep ik.
Al gauw voelde ik, dat ik voorzichtigjes aan, wel ruimte
genoeg had om te zwemmen, zonder mijn hoofd te stooten.
Mijn eenige angst was, of ik het eindpunt bereiken zou.
Want anders zou ik in den stikdonkeren doolhof verdrinken.
Ik keek eens op; flauw viel 't schijnsel van de lamp op
't zwarte water.
„Gaat 't goed?" riep de meester.
„Ja!" antwoordde ik. En rustig zwom ik behoedzaam
verder. Als ik de goede richting maar hield. Ik moest al
gauw bij een kruispunt van gangen komen en daar was
't natuurlijk dubbel oppassen, niet te verdwalen. Ik had
echter een goede gids aan de rails, die naar de ladders
voerden. Van tyd tot tyd liet ik me omlaag zakken om met
mijn bloote voeten naar de rails te tasten. Het geluid van
mijn lotgenooten verflauwde meer en meer, dat van de
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bakken werd al duidelyker. Ik naderde! En vol moed zwom
ik nu met ferme slagen voort.
Opeens, bij 't neerhalen tot den bodem, voelde ik echter
geen rails meer. Ik dook onder om met mijn handen den
grond van den eenen naar den anderen kant te onderzoeken. Ik vond niets! Ik was verdwaald. Mijn adem stond
stil van schrik, mijn krachten voelde ik me ontzinken.
Als een dof gemurmel hoorde ik nog de stemmen van
mijn kameraden — zeer zwak en vaag. Ik haalde diep adem
«n dook opnieuw — er waren geen rails te vinden. Ik was
dus in een verkeerde gang geraakt. Ik moest terug? Maar
hoe? 't Geluid van de achtergeblevenen was te zwak om
me nog naar hen te kunnen richten. Als verlamd door den
schrik, liet ik me een oogenblik in vertwijfeling drijven;
om mij de diep-donkere nacht, het gruwzaam zwarte gewelf
en 't ijskoude water.
Toen hoorde ik opeens de stemmen weer. Ik zwom terug,
tien, twaalf slagen — dook weer en vond de rails terug!
Hier moest dus een splitsing zijn, maar nergens vond ik
ze, links en rechts stuitte ik op de wanden van de gang. Ik
volgde voorzichtig de rails tot ze ophielden. Ze eindigden
op een punt ineens, zonder eenige zijsporen. En toen was
't raadsel voor me opgelost: ze waren losgespoeld door di
kracht van 't aanbruisende water. Er was dus verder geen
enkel teeken meer om me den weg te wijzen. Ik moest terug!
Zoo, op goed geluk af, zou ik de ladders nooit kunnen
bereiken. Teleurgesteld zwom ik nu vlug den bekenden weg
terug, voortdurend geleid door 't geroep van mijn makkers.
Zoodra ik in de zijgang was riep ik terug.
„Kom, kom gauw!" riep de schoolmeester.
„Maar ik heb den uitgang niet kunnen bereiken. De rails
zijn
"
Maar de schoolmeester liet me niet uitspreken.
„'t Is niets! Kom gauw. De doorboring vordert
ze
kunnen ons al hooren
en wij hen
"
Vlug beklom ik de zijgang en luisterde
Ja, 't hakken der houweel^n kon je duidelijk hooren en
ook 't dof geluid van menschelijke stemmen.
Met groote strakke oogen zat^n de mannen bewegingloos te staren naar den waqd, die zich straks openen zou.
Na myn eerste opwinf^Mig van overweldigende vreugde
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begon ik te bibberen en te klappertanden. Door den schok
van 'tgroote nieuws voelde ik eigenlijk geen kou, maar
ik rilde zoo, dat ik mijn lichaam niet stilhouden kon.
De zorgzame grijsaard wist dadelijk raad.
„'t Zou je dood kunnen zijn, Remi, droge kleeren hebben
we niet. Maar ik weet raad. Ga eens languit rustig liggen."
En toen begroef hij me tot aan mijn hals onder kolengruis. Dat hielp, ik kwam tot bedaren, een behaaglijke
warmte doorgloeide mijn lichaam.
Nu kon ik pas vertellen, hoe 't me op mijn tocht gegaan
was. Ze prezen me allen om m\jn moed. Maar nu er op
een andere wijze redding kwam, sprak men er verder niet
meer over. Alle aandacht was nu bij de geluiden van onze
' redders, die al duidelijker en duidelijker werden. En ten
slotte konden we heel langzaam de eerste woorden verstaan.
Als in een gebed lagen we op onze knieën en grepen
elkaar vast van ontroering. Duidelijk hoorden we deze
woorden: „Met — hoeveel — zijn — jullie7"
Oom Gaspard had de zwaarste stem, hij moest antwoorden. „Zeven!" schreeuwde hy.
Toen was 't heel lang stil. En we begrepen wat een ontzettende teleurstelling 't voor onze redders was, dat kleine
aantal van zeven.
„Haast j e ! " schreeuwde oom Gaspard, „we kunnen niet
meer!"
„Jullie namen!"
Oom Gaspard noemde ze, een voor een, telkens met een
oogenblik stilte er tusschen.
„Hoeveel — zijn — er —gered7" vroeg oom Gaspard.
Er volgde geen antwoord op — wij begrepen het
O, wat een teleurstelling en smart zou onze mededeeling
daarboven brengen. Enkele gelukkigen zouden schreien
van vreugde, maar al die anderen
„Vraag naar Marius," zei Pages heesch.
Oom Gaspard deed 't, weer geen antwoord.
En lang zwegen wy stil.
„Hoelang zouden we hier zijn7" waagde ik te vragen.
Oom Gaspard vroeg het: „14 dagen!"
14 dagen, we begrepen het niet! „14 dagen", zeiden we
zacht voor ons zelf, als in verwarring en ongeloof.
„Houd — moed!' hoorden we toen. „Het — zal — niet
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— lang — meer — duren. Vraag — niets — meer — dat
— houdt — maar — op; nog — enkele — uren!"

De uren, die nu volgden, waren de langste van ons
geheele leven; 't was een marteling! Elke houweelslag leek

ons de laatste te zullen zijn, maar telkens volgde er weer
een en weer een.
Een enkele keer werd er nog weer geroepen.
„Kan jullie wachten? Anders zullen we een pijp toevoeren en er bouillon door laten, maar dat houdt op
"
„Dan zullen we wachten. Maar om Godswil haast j e ! "
De slagen der houweelen werden minder krachtig. Een
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enkele van ons begon nog te wanhopen. Maar de schoolmeester stelde ons gerust: „Ze moeten nu voorzichtig
worden. Er bestaat gevaar van instorten en dat zou onze
dood nog kunnen zijn
En als de opening er is, moeten
we onze laatste krachten verzamelen, 't Zal een zuiging
van de lucht geven, die ons in 't water kan slingeren en
de boel hier verwoesten. Daarom worden onze redders
zoo voorzichtig. Voor hen bestaat 't zelfde gevaar
"
Eindelijk! Daar raakten eenige groote bonken los, ze
rolden tusschen ons in, een verblindend licht viel ons in
de oogen, toen was 't weer nacht, een windstroom als een
storm suisde over ons heen en had de lampen van onze
redders uitgeblazen.
„Houdt je vast!" gilde de schoolmeester, „nog een
oogwenk!"
Toen voelden we handen toegestoken, weer knipperden
onze oogen in fel licht, 'k zag den ingenieur, hij nam me
op in zijn armen, ik voelde, dat hij me wegdroeg, dat hü
me een deken omdeed, toen kón ik me niet langer verzetten, mijn oogen sloten zich, een overweldigende loomheid voer me in de leden, nog eenmaal opende ik de
oogen, en voelde het verkwikkende daglicht, een hond
lekte my over de wang: Capi! ik hoorde een zwakke stem:
Mattia! ik zag lange rijen van menschen, in plechtige
stilte, witte koorkleeden en vergulde ornamenten, die
schitterden als goud, geestelijken, die op de knieën vielen
tot dankgebed.
Toen overviel me een warrelige duizeling, alles draaide
in helle kleuren en f el-stekend licht
en ik verloor het
bewustzyn

Twee dagen later stapte ik met Mattia, Alex en Capi de
deur uit voor mijn eerste wandeling! En in de straten van
Varses bleven de menschen staan om me na te kijken,
sommige kwamen naar me toe met tranen in de oogen om
me de hand te drukken. Maar er waren er ook, die 't hoofd
afwendden
die waren in rouw gekleed en vroegen zich
met bitterheid en smart af, waarom deze wees, deze vondeling was gespaard, en zoovele lijken van vaders en broers
en zonen nog in de mijnen ronddreven.
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Vaak werd ik uitgenoodigd om mee te gaan in café's om
te vertellen van al onze ellende. Maar daar had ik geen
lust in... *k kón het trouwens ook niet. Als een verschrikkelijke droom leefden de herinneringen in me voort, ik kon
er onmogelijk van spreken!
Met blye ontroering bekeek ik de wereld om me heen,
en telkens kwam de verbazing over me, dat ik nog leefde
en weer op de lichte, veilige aarde was, bij de menschen.
Stil luisterde ik naar Mattia en Alex, die me telkens
weer vertelden van de ontzettende dagen, tijdens ons
vreeselijk verblijf daar beneden.
Alex had maar telkens geroepen: „voor my is hij in de
mijn gegaan. Ik ben de schuld van zijn dood"
En Mattia vertelde, dat hij schreiend op den grond
neergevallen was, toen ik door den ingenieur uit de mijn
gedragen werd.
„Ze hebben toen allemaal over me heen geloopen in het
gedrang om te zien, maar ik heb er niets van gevoeld, zóó
blij en gelukkig was ik!"
En daar moesten we alle drie om lachen, telkens weer,
zoo lang, tot ons de tranen in de oogen sprongen.
Door mijn gedrag tydens onze gevangenschap in de mijn
had ik heel wat bewonderaars en vrienden gekregen. EJÏ
vooral oom Gaspard, de schoolmeester en de ingenieur
waren van me gaan houden. Oom Gaspard wilde me weer
mee hebben onder den grond: ik zou 't zeker tot opzichter
brengen. Maar ik dacht er zelfs niet over. Ik rilde als oom
Gaspard er van sprak. Hij zou weer met een gerust hart
afdalen, dat merkte ik wel, de anderen ook; ach, dat kwam
door hun aard en hun jarenlange verblyf in de onderaard sehe gangen Maar ik! Neen, al noemde Carrory me
ook een lafaard, ik zou mijn oude zwerversleven weer met
Mattia beginnen. Ik wilde leven onder den hoogen blauwen
hemel, langs de vrije wegen, in de frissche, ruime lucht!
De ingenieur bood me zelfs een plaats aan op de bureaux
en gratis les, maar ik bedankte er voor. Ik wou mijn oude
vrijheid weer, die ik in de onvergetelijke dagen van den
mijnramp eigenlyk pas ten volle had leeren liefhebben.
In die dagen, toen zooveel menschen me in mijn eigen
belang trachtten te bewegen in Varses te blyven, was Mattia
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stil en somber. Hij sprak bijna niet en kon me vaak heel
lang met verdrietige oogen zitten aanstaren. Eerst toen ik
hem voorstelde, over drie dagen te willen vertrekken,
fleurde hij heelemaal op. Hij kreeg tranen in de oogen van
blijdschap.
„O, ik was toch zoo bang, dat je me in den steek zou
laten," zei hij.
„Wat zou ik nu toch alleen moeten beginnen, trouwe
vriend," antwoordde ik.
En dat was werkelyk geen vleierij van me. Mattia had
alles op mij voor: zijn handigheid als muzikant, als zanger, danser en tooneelspeler; zijn invloed op het publiek
was veel grooter dan de mijne. Als de menschen hem zagen
met zyn vaak zoo weemoedig, vriendelijken glimlach, zyn
eerlijke, trouwe oogen, dan was er bijna nooit een, die
weigerde, in den zak te tasten. Men vond het aardig hem
met een flinke gift gelukkig te maken.
In den tijd, dat hij alleen er op uit geweest was, had hy
18 francs overgehouden! Nu hadden we dus al 146 fr.
byeen. Er ontbraken er nog maar vier voor onze koel

DE MUZIEKLES.
Het was me, o zoo wonderlijk te moede, toen wij Varses
verlieten. Ik was vol bly verlangen naar moeder Barberin
en de uitvoering van ons heerlyke plannetje. Maar toen ik
afscheid nam van oom Gaspard, den schoolmeester, Alex,
den ingenieur en al de anderen, toen ik de myngebouwen
voor 't laatst zag, ging er zooveel in me om, al de ontzettende
herinneringen van de doorgestane angst en ellende en ook
de liefde, die ik ondervonden had, dat ik er stil en gedrukt
van werd.
Na een eindje geloopen te hebben kwam myn oude
vroolijkheid echter weer terug. Mattia stapte met een bly
gezicht naast me voort, Capi holde als een dolleman voor
ons uit, de goede, vriendelijke zon, de mooie boomen, de
klare hemel hoog boven ons hoofd... het duurde niet lang
of Mattia en ik, we zongen het hoogste lied uit.
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We zouden niet direct doorgaan over Ussel naar Chavanon, maar een kleinen omweg maken over Clermont,
om zoo de badplaatsen St. Nectaire, Mont-Doré, Royat en
la Bourboule te bezoeken, waar in dezen tijd zeker nog
aardig wat te verdienen was. Dit had Mattia op zyn tochten
in de omstreken van Varses gehoord van een berenleider,
die in die plaatsjes elk jaar veel geld maakte. En Mattia
wou veel meer bij eensparen: 150 fr. was stellig niet genoeg
voor een flinke koe. 't Was of hij moeder Barberin jaren
lang gekend had, zoo vaak sprak hij over haar en zoo'n
schik had hij er in, de arme brave vrouw met een prachtig
melkbeest te verrassen
Op den weg van Parijs naar Varses was ik indertijd al
begonnen met Mattia van alles te leeren, zooals ik dat
van den goeden Vitalis onthouden had. En nu, op onzen
tocht naar Clermont, ging ik er weer mee voort, want
Mattia wilde het zelf heel graag. H\i kon al een beetje lezen
en den weg vinden op myn kaart. Heel vlug ging dat echter
niet; ik zal wel geen goed leermeester geweest zyn, terwijl
Mattia voor lezen lang zoo'n belangstelling niet had als
ik. Alleen met muziek ging het prachtig en al spoedig deed
hy me er allerlei vragen over, die ik tot myn schande niet
wist te beantwoorden! Eerlyk gezegd, kon ik dat niet goed
hebben. Het drukte me terneer, en ik schaamde me voor
Mattia, die altijd zoo tegen mij opgezien had. Vaak maakte
ik me met een handigheidje er van af, maar dat kon ik op
den duur natuurlyk niet volhouden. Als hy me dingen vroeg
over de viool of andere muziekinstrumenten kon ik nog
zeggen: „Ja, daar heb ik niet zooveel verstand van; ik wou
je alleen zang- en muzieklessen geven." Maar als hy daarover
vroeg en ik stond met mijn mond vol tanden, wat dan?"
„Wel, dat is zoo, omdat het zoo is," zei ik vaak. Maar
dan keek Mattia me zoo verbaasd aan, met open mond en
groote oogen, dat ik er een kleur van kreeg.
Op een keer, dat ik weer zoo'n antwoord gegeven had,
keek Mattia nadenkend voor zich en sprak een langen tyd
geen woord. Dat was ik niet van hem gewoon, en het
hinderde me geducht. Na lang vragen kreeg ik hem toch
weer aan den praat.
„Och," zei hy, „je zal wel heel knap zijn in de muziek,
maar
maar
"
Alleen op de Wer. 3e dr.

11

162
„Nou, zeg 't maar!"
Toch zijn er misschien dingen, die je niet weet. Dat
overkomt den knapsten professor wel, heb ik eens gehoord.
Dus als je tegen me zegt, dat is zoo, omdat het zoo is, zijn
er misschien toch wel andere redenen, die... die... jij niet
weet."
't Hooge woord was er uit.
Maar hij vervolgde gauw: „als je 't goed vond, en 't is
niet te duur, zouden we dan geen boek kunnen koopen,
waar ' t i n staat7"
„Dat is waar," zei ik, „dat moesten we doen."
„Ja, vind je ook niet. Je kan toch niet alles weten, wat
in zoo'n boek staat. Dat gaat toch niet."
„Neen, daar heb je gelijk in. Maar Vitalis zei altijd, een
goed leermeester is beter dan het beste boek."
„Dan zou ik graag eens wat vragen aan een echten
leermeester."
Een echte leermeester! Ik voelde me geraakt, myn
verwaandheid deed me boos worden.
„Waarom heb je dat dan vroeger niet gedaan7" vroeg
ik wrevelig.
Mattia schrok. „Ik had er geen geld voor, en 't geld van
jou voor de koe, mocht ik er toch niet voor uitgeven.
Maar als er nu iets over is en jy vindt het goed..."
Die goeie trouwe Mattia! Ik schaamde me voor hem.
„Jij bent veel te goed," zei ik met overtuiging, „'t Is
jouw geld net zoo goed, hoor, nog meer dan van mij! En
we zullen les nemen, allebei.
Dan kom ik die dingen ook te weten, waar ik geen
antwoord op weet."
Mattia lachte al weer. En vroolijk stapten we voort. We
zouden dus een leermeester zoeken. Niet zoo een van een
dorp, neen, een groot kunstenaar! En daarvoor moesten
we in een stad wezen. Ik keek eens op de kaart. Mende
was de eerste, die we zouden aandoen. Daar zouden we
dan dadelijk den bekendsten leermeester opzoeken.
In den avond kwamen we er aan, te laat om nog naar
iemand toe te gaan, we waren er trouwens ook te moe
voor. Wel vroegen we onder het avondeten dadelijk aan
de herbergierster, of hier ook een goed muziekonderwyzer was.
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Verbaasd keek ze ons aan. „Wat," zei ze, „kennen jullie
dan Mr. Espinassous niet?"
„We komen van vér," antwoordde ik.
„Zoo 7 Nou dan zeker van héél ver
"
„Uit Italië," viel Mattia in.
„O! Ja, dan wil ik gelooven, dat jullie Mr. Espinassous
niet kent. Italië! dan begrijp ik het. Wie zou anders Mr.
Espinassous niet kennen!"
Mattia keek me vol verlangen aan.
Die zou ons dus alles kunnen vertellen, waar we geen
antwoord op wisten.
Alleen, zou zoo'n beroemd artist niet te veel vragen
voor een les? Zou hij ons, arme zwervers, wel in zyn woning
toelaten, ons les willen geven?
„En heeft Mr. Espinassous het erg druk?" vroeg ik.
„Nou, of ie 't druk heeft, waarom zou hij het niet druk
hebben?"
„Zou hij ons morgenochtend willen ontvangen?"
„Wel zeker, hij ontvangt iedereen, als je maar geld op
zak hebt, natuurlijk."
Nu, als dat zoo was, zou alles in orde komen. En heel
lang lagen we nog te praten over alles, wat we de eerste
les zouden vragen aan den beroemden meester.
Den volgenden morgen knapten we ons zoo goed mogelijk op, namen onze instrumenten, de harp en de viool,
en gingen op weg naar Mr. Espinassous.
Capi jankte, of hij vermoord werd. We hadden hem
zoolang in den stal vastgebonden: je kon toch niet met een
hond op visite gaan bij een beroemd man?
Aan het opgegeven adres gekomen, bleven we verbaasd
staan. Buiten, voor den gevel bengelden twee koperen
bekkens. Dat was toch geen uithangbord voor een beroemd
musicus?
We waren zeker verkeerd, 't Leek op-en-top een barbierswinkel!
We vroegen aan een voorbijganger waar Mr. Espinassous
woonde.
„Wel, daar sta je met je gezicht voor!" en hij wees ons
den barbierswinkel.
O, dacht ik, dan woont hij er zeker op kamers, dat kan.
We stapten binnen. De winkel was in tweeën verdeeld.
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rechts lagen op planken allerlei toiletartikelen: borstels,
kammen, potten pomade, zeep. En links lagen op een groote
tafel en hingen aan den wand allerlei muziekinstrumenten:
violen, trompetten, enz.
„Is Mr. Espinassous thuis?" vroeg Mattia beleefd.
Een klein, levendig mannetje, dat vroolijk als een
vogeltje in 't rond sprong en bezig was een boer, die in een

armstoel zat, te scheren, antwoordde met een volle stem:
„Dat ben ik!"
Dadelijk gaf ik Mattia een knipoogje, om hem te beduiden, dat we by dezen barbier-musicus zeker niét moesten
zyn. Maar Mattia scheen er geen acht op te slaan. Hy ging
rustig in een leuningstoel zitten en zei: „U wilt me zeker
wel eens 't haar punten, als u klaar is, mijnheer?"
„Zeker, jongmensch, en scheren ook, als u wilt."
„Neen, dat vandaag niet, als ik weer eens kom misschien."
Ik stond verstomd over het rustige, zelfbevmste optreden
van Mattia. Wat voerde die in 't schild? Hij knipoogde me
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met een oolgk gezicht toe, of hy zeggen wou: „Houd je
maar kalm, ik weet wel, wat ik doe!"
Weldra was de boer klaar en nu trad Espinassous met
een laken op Mattia toe.
„Mynheer," sprak Mattia, terwijl de kapper hem het
laken om den hals knoopte, „mijn makker en ik kunnen
het maar niet eens worden samen. En nu geloof ik, dat
U, als beroemd musicus, de zaak voor ons zoudt kunnen
beslissen, als U zoo vriendelijk zoudt willen zyn."
„Met pleizier, jongmensch, waar gaat 't over?"
Nu begreep ik Mattia! Hij wou eerst eens zien, of Mr
Espinassous wel op de hoogte van muziek was, om dan voor
een koopje eenige lessen zien te krygen. Wat een slimme
rot toch, die Mattia!
„Zoudt U ons ook kunnen vertellen, mijnheer," vroeg
Mattia, „waarom men de snaren van een viool altyd op
dezelfde hoogte stemt: g, d, a, e? Waarom neemt men
nooit andere tonen?"
Juist zette de kapper de schaar in Mattia's lange haren.
Als een kwikstaartje huppelde hij om hem heen, onder
't vroolijk geklik van zijn schaar. Zonder van zyn werk op
te zien, gaf hij ons zijn verklaring. We konden geen van
beiden ons lachen bedwingen, maar de ijverige, drukke
kapper-musicus lette er niet op.
Zijn antwoord bevredigde ons echter allebei. Dadelyk
kwam Mattia met een nieuwe vraag, en had toen al weer
een andere klaar. Mr. Espinassous gaf telkens onmiddellijk een beslist antwoord, kort en volkomen begrijpelijk.
En toen Mattia's prachtige krullen gedeeltelyk opgeofferd
waren aan onze leergierigheid, hadden wij al een prachtige
muziekles te pakken!
Maar nu begon Mr. Espinassous te vragen en al heel
gauw kwam hij te weten, met welk doel we eigenlyk by
hem gekomen waren. Hij schaterde het uit van 't lachen.
„Jullie bent me een paar handige rakkers, dat moet ik
zeggen!" riep hij uit. „Maar nu moet ik als loon een stukje
hooren, daar gaat niets van af."
Mattia nam zyn viool en begon dadelijk zijn beste stukjes
te spelen.
Mr. Espinassous klapte verrukt in de handen.
„Wel, wel, daar sta ik verbaasd van te kijken, en je
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kent geen noot muziek, 't Is kolossaal, 't is kolossaal!"
„'k Speel ook op de clarinet en op de hoorn," zei Mattia
met een kleur van verlegenheid en trots. Toen moest hy
daar ook aan gelooven.
„Je bent een wonderkind, mijn beste, je moet by me
blijven, dan zal ik een groot musicus van je maken,
's Morgens help je me een handje bij 't scheren en 's middags en 's avonds geef ik je les. Ja, en je zult een goed
leermeester aan me hebben hoor, al ben ik ook meteen
barbier. Och, dat is geen schande, je moet eerst zorgen, dat
je te eten hebt en dan volgt het andere vanzelf
"
In angstige spanning keek ik Mattia aan. Wat zou hij
antwoorden? Dat was een mooi aanbod, zou hy de verleiding kunnen weerstaan? Of zou ik hem hier verliezen,
myn makker, mijn broer, den eenigen metgezel in mijn
eenzaam zwerversleven? Mijn hart bonsde
„Denk niet aan my, hoor, Mattia," zei ik met bewogen
stem, ik zal
"
Maar mijn trouwe vriend liet me niet uitspreken. Hy
greep me by myn arm.
„Hém verlaten? Dat zou ik nooit kunnen," riep hy uit.
„Ik dank U voor Uw mooi aanbod, 't is heel vriendelyk
van U. Maar wy blyven bij elkaar, nietwaar Remi?"
„Nu," antwoordde Mr. Espinassous, „je moet 't zelf
weten. Ik zou je later naar Toulouse zenden en dan
zou ik je op het Conservatoire te Parijs zien te krijgen..."
Maar Mattia schudde het hoofd. Hij dacht er niet aan,
van mij te scheiden.
„Dan wil ik je toch een souvernir meegeven, dat je te
pas kan komen," zei Mr. Espinassous. Hij snuffelde een
poos in een Ia en haalde er een oud boek uit „Theorie
der muziek" stond er op. „'t Is wel oud en veel gebruikt,
maar 't zal je op heel veel vragen kunnen antwoorden."
Toen nam hy een pen en schreef er op: „Aangeboden aan
het kind, dat, als hij eenmaal een groot kunstenaar is
geworden, zich den barbier van Mende nog zal herinneren."
Of het nu door dit boek gekomen is weet ik niet, maar
Mattia, noch ik hebben den goedhartigen, vroolijken en
vriendelyken barbier-musicus uit Mende ooit vergeten!
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DE KOE VAN DEN PRINS.
Ik hield veel van Mattia, toen we te Mende aankwamen,
maar toen we het stadje verlieten was dat gevoel nog
veel sterker en warmer geworden. O, is er wel iets heerl^kers, dan trouwe vriendschap, en te voelen, dat je makker
alles voor die vriendschap opoffert? Wat een mooie toekomst had Mattia misschien gevonden bij Mr. Espi^assous,
een rustig leven, zonder kommer voor den dag van morgen,
goede lessen in de muziek waar hy zooveel van hield en een
schitterende carrière in de toekomst. Dat had hij prijsgegeven voor een zwerversleven langs de wegen, van den
eenen dag in den anderen; een wisselvallig bestaan zonder
eenig vooruitzicht!
In het bijzijn van Mr. Espinassous had ik niets kunnen
zeggen, maar nu op den stillen landweg moest ik me uiten.
Ik legde myn hand op zijn schouder.
„Je weet," zei ik, „onze vriendschap is nu voor het heele
leven, tot aan den dood!" sprak ik plechtig.
Glimlachend keek hij me aan met zijn groote, trouwe
oogen. „Dat was toch al vóór vandaag," zei hy eenvoudig.
En toen zwegen we beiden heel lang stil.
Mattia, die tot nu toe niet heel veel lust in lezen gehad
had, kreeg er nu pas pleizier in. Vanaf dezen dag las hy
geregeld in „De theorie der muziek" van Kuhn en hy
vorderde zoo vlug, dat ik me er over verbaasde. Heel veel
tijd hadden we natuurlijk niet voor onze liefhebberyen,
't was werken voor den kost van 's morgens tot 's avonds
en bovendien moesten we geregeld heele afstanden te voet
afleggen. Dikwijls waren we 's avonds zoo moe, dat we
maar een ding verlangden: het bed, de rust!
In de streken van Lozere en Auvergne was niet veel te
verdienen. De arme boeren in de onvruchtbare landen
luisterden geduldig en met genoegen naar onze muziek,
maar als Capi zich met zijn bakje vertoonde, waren ze in
een wip achter hun gesloten deuren verdwenen, We
hielden ons hier dan ook niet lang op en bereikten spoedig
over Saint-Flour en Issoire de rijke badplaatsen, waarover
de berenleider gesproken had. En zyn raad bleek goed
geweest te zijn, te Bourboule en vooral te Mont-Doré
haalden we heel veel geld op. Om eerlijk te blijven, moet
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ik bekennen, dat dit voor 't grootste deel aan Mattia te
danken was. Ik deed wel mijn best en speelde op myn harp
de dankbaarste stukjes of begeleidde Mattia oplettend en
zuiver, maar 't ging me toch altijd wat te onverschillig af.
Men luisterde wel naar mij, doch zonder bijzondere belangstelling. Met Mattia was 't geheel anders. Hij was opgegroeid
in Parijs en had 't publiek door en door leeren kennen. Hij
voelde, hoe je 't moest aanleggen om de beurzen open te
krijgen, 't Was voor hem niet genoeg, maar te gaan spelen
zonder meer. Neen, hij bekeek eerst 't publiek oplettend en
dan besloot hij pas, waarop h^ zou spelen en vooral, wat
voor muziek. In de Parij sehe straten had hy door ervaring
geleerd, door welke middelen men de belangstelling en de
mildheid van de menschen kan opwekken. En hier in de
badplaatsen, waar zooveel Parijzenaars logeerden, was hij
echt in zijn element. Zoo zag hij eens een deftige dame in
zwaren rouw op een bank zitten. „Let op," zei Mattia, „nu
iets liefs en droevigs. Ze denkt zeker aan haar man, dien ze
verloren heeft. Zij hoort natuurlijk liever geen vroolyke
muziek." Toen wij een stukje gespeeld hadden, stuurden
wij Capi op haar af en die keerde met een franc terug!
Zagen we een zieke in een ruststoel liggen, dan bleven
we op eenigen afstand staan en vingen aan heel zachtjes
een vroolyk wijsje te spelen. Kregen we een kribbig of
boos gezicht, dan gingen we dadelijk verder. Maar wisten
we een vriendelij ken trek op het ingevallen gezicht te
tooveren, dan keerde Capi nooit met een leeg bakje terug.
Vooral ook op de kinderen had Mattia grooten invloed.
Bijna altijd kreeg hij de voetjes van den grond tot een
vroolijk dansje. Daar hadden de ouders dan schik in en
stuurden Capi niet zonder iets te geven weg.
H o e Mattia dat altijd zoo gedaan kreeg? Ik weet het
niet. Dat was zijn geheim. Hy zou 't zelf ook niet hebben
kunnen verklaren. Hij trok de menschen aan en hy speelde
bijzonder mooi voor een straatmuzikant, daarmee is eigenlijk
alles gezegd.
Ons succes was ver boven onze verwachting. In korten
tijd hadden we 68 franc verdiend! Dat maakte met onze
146 fr. een sommetje van 214 fr.
Nu vonden we het welletjes en we besloten zoo vlug
mogelijk over Ussel naar Chavanon te gaan. En het trof
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prachtig. In Ussel zou juist een groote veemarkt gehouden
worden. Daar konden we dus eindelijk de koe voor moeder
Barberin koopen, waarvoor we zoolang gespaard hadden.
Maar hoe nu een goede keus te doen 7 Want daar hing alles
van af: als we eens beet genomen werden!
Mattia en ik hadden net zooveel verstand van koeien,
als koeien van muziek! Alleen wisten we wel, hoe dikwijls
men op zoon markt bedrogen werd! Hoeveel geschiedenissen hadden we daarover niet hooren vertellen! Een er
van stond ons vooral levendig voor den geest. Een boer
kocht eens een koe op een jaarmarkt. Het beest had den
prachtigsten en längsten staart van alle koeien van de
markt. Met de punt er van kon zij zelfs vliegen van haar
neus wegjagen! Vol trots stapte hij er mee naar zijn dorp,
glimlachend om het koopje, dat hij gedaan had. Maar o,
den volgenden morgen! Toen hij in den stal kwam, stond
de koe er wel, maar haar heele staart was verdwenen! Die
lag achter haar op het stroo, en de lijm, waarmee hij vastgeplakt had gezeten, zat er nog aan!
Een andere boer had een koe gekocht met valsche horens
en een derde had een koe gekocht met opgeblazen uiers:
ze gaf maar twee glazen melk per dag!
Zoo iets mocht o n s niet overkomen!
Voor een valschen staart was Mattia niet bang, hij zou
gewoonweg eerst aan den staart gaan hangen, om te zien,
of die niet vastgelijmd zat! In de uiers zou hij een dikke
speld steken om te zien, of er lucht uit kwam! „Maar dan
trapt ze je immers dood," riep ik uit.
Mattia veranderde van kleur. Daar had hij niet aan
gedacht. Dat was waar, 't zou pyn doen en dan zou ze
trappen. Maar hoe moesten we het dan aanleggen, om niet
bedrogen te worden 7 Want moeder Barberin mocht toch
geen koe hebben zonder staart of horens of met opgeblazen
uiers en dat nog wel voor het zuur bij eengespaarde geld!
„Als we eens een veearts raadpleegden7" zei ik opeens.
Mattia sprong in de hoogte van verrassing. Ja, dat was
de eenige manier. Dan kregen we stellig een beste koe.
En vol moed vervolgden we onzen weg in flinken, opgewekten pas!
***

170
Twee dagen later bereikten we vroeg in den morgen
UssekO, wat er in mij omging, toen we door het bekende
stadje liepen! Hier was ik voor 't eerst in 't publiek opgetreden, als de knecht van Mr. Joli-Coeur; hier had Vitalis
myn eerste paar schoenen gekocht, de schoenen met
spijkers, die me zoo gelukkig hadden gemaakt. Die arme
Joli-Coeur met zijn mooi, rood jasje als Engelsch generaall
En Zerbino en Dolce! Arme Vitalis! Weer zag ik hem
loopen op de maat van de doordringende tonen van zyn
fluit, zoo moedig en vol vertrouwen nog.
Onwillekeurig aaide ik Capi liefkozend over zyn rug;
wy beidjes waren nog maar over van den troep, waarvan
Vitalis met zoo'n trots spreken kon.
Met weemoed keek ik Capi in zyn trouwe hondenoogen.
En er kwam een vreemde gewaarwording in me, een
wonderlyk verwachten
het zou me werkelyk niet
verbaasd hebben, als ik plotseling de hooge gestalte van
Vitalis bij den hoek van een straat gezien had, zyn groeten
vilten hoed, zijn indrukwekkend gelaat met den eerwaardigen witten baard. Vol vertrouwen en vastberaden zou hy
de leiding weer op zich nemen, met een moedig „Voorwaarts !"
Die gedachte maakte me gejaagd en zenuwachtig. Ik
kwam langs den uitdragerswinkel, waar Vitalis myn uitrusting gekocht had van Italiaansch artist! Er was niets
aan veranderd, aan de deur bengelde dezelfde jas met galon
op de naden, in de uitstalling lagen dezelfde oude geweren
en oude lampen!
Toen voerde ik Mattia naar het plein, waar we onze
eerste voorstelling gegeven hadden. In droef gepeins bleef
ik staan, Capi likte me de hand en kwispelstaartte.
Maar ik dwong me met geweld tot de werkelijkJieid terug.
We gingen naar dezelfde herberg, waar ik met Vitalis
gelogeerd had. Daar gaven we onze instrumenten en bagage
in bewaring en trokken er toen op uit om een veearts op
te zoeken.
We vonden er een en werden gelukkig in zyn kamer
gelaten. Met een ernstig gezicht vertelde ik hem, wat we
hem kwamen verzoeken. De man schaterde het uit!
„Maar, beste jongens, er is hier in den heelen omtrek
geen geleerde koe te vinden," riep hy uit.
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„We zoeken ook geen koe om kunsten te leeren mijnheer," antwoordde ik, „maar een, die veel melk geeft
"
„En die een echten staart heeft mynheer," viel Mattia in,
die nog maar altijd vol was van dien aangelijmden staart.
„Ons beleefd verzoek komt ten slotte hierop neer, mijnheer de veearts, of U ons met Uw kennis als geleerde wilt
helpen, om te voorkomen, dat de veekoopers ons afzetten
of bedriegen."
Ik zei dit plechtig en met ernstige, groote-menschengebaren, zooals ik dat zoo vaak van Vitalis gezien had, als
hij iemand voor een zaak wilde winnen.
„Maar wat willen jullie dan toch in vredesnaam met een
koe beginnen?" vroeg de veearts nu.
Zoo kort mogelijk vertelde ik ons heel plan. En toen
was hij geheel gewonnen!
„Jullie bent een paar goeie jongens, hoor," sprak hij, „ik
zal morgenochtend met jullie meegaan naar de markt, en
ik beloof jullie, dat je een koe zult krijgen, die geen valsche
staart heeft."
„En geen valsche horens?" vroeg Mattia nog, „zonder
valsche horens!"
„En ook geen opgeblazen uiers?"
„Ik beloof 't je, hoor," zei de veearts lachend. „Maar
een mooie, goede koe is niet goedkoop. Hebben jullie wel
geld genoeg?"
Zonder te antwoorden ontknoopte ik den zakdoek,
waarin onze zoo moeilijk verworven schat bewaard werd.
„Dan is alles in orde. Komt me maar om zeven uur
halen, morgenochtend."
„Ein hoeveel zijn we U dan schuldig, mijnheer?" vroeg ik.
„Niks-niemendal! Denk je, dat ik van jongens met zoo'n
goed en dankbaar hart geld zou willen aannemen?"
Ik wist niet, hoe ik den braven man moest bedanken.
„Mijnheer," vroeg Mattia met een stralend gezicht, „houdt
u van muziek?"
„Ja, beste jongen, heel veel."
„En gaat U vroeg naar bed?"
Verwonderd over deze vragen keek de man Mattia even
aan. „Om negen uur," zei hy toen.
„Ik dank U ook wel mijnheer, dus morgenochtend om
zeven uur staan we voor Uw deur."
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En toen gingen we heen.
„Ik begrijp er al alles van," zei ik dadelijk, toen we op
straat waren. „Je wilt hem een serenade brengen, hè?"
„Ja, vanavond, als hij naar bed gaat, dat wordt wel meer
gedaan voor menschen, die men zijn dankbaarheid wil
toonen."
„Dat is een prachtig idee van je, Mattia. Maar laten we
dan in de herberg eerst een paar van onze mooiste stukjes
repeteeren. Want dén moet 't ook goed zijn, wat we spelen.
Hij zou zich anders schamen voor de buren."
***
Een paar minuten voor negen stonden we dien avond
voor 't huis van de veearts, Mattia met zijn viool, ik met
mijn harp. De straat lag doodstil in den dichten schemer;
't zou lichte maan zijn en daarom brandden er geen lantarens. De winkels waren gesloten, geen enkele voorbijganger passeerde.
Bij de eerste klokkeslag van negen uur zetten we ons
eerste stukje in. 't Klonk werkelijk prachtig in de nauwe,
stille straat. Dadelijk gingen er ramen omhoog en verschenen er verbaasde gezichten. Men riep elkaar toe van
verrassing.
„Wat zeg je daarvan?"
„'t Lijkt wel een serenade."
„Ja en 't klinkt werkelijk heel mooi."
„ D a s geen kermismuziek!"
„Neen, 't zijn vast geen straatmuzikanten."
Vol trots speelden we door. We hadden succes! Het huis
van den veearts had aan een der hoeken een aardig torentje.
Een van de vensters van dat torentje werd geopend. En
de veearts keek zelf naar buiten, om ook eens te zien, wie
daar toch speelden.
Dadelijk herkende hij ons. Hij beduidde ons op te houden.
„'k Zal opendoen," riep hij, „dan kunnen jullie in den
tuin spelen."
Een oogenblik daarna ging de voordeur open en werden
we binnengelaten.
De veearts kwam ons vriendelyk tegemoet. „Jullie bent
aardige, goede jongens, hoor. Maar wel een beetje onbe-
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zonnen. Als de politie je hoorde, werden jullie ingerekend!
Dat weet jullie toch wel? 't Is nachtrumoer!"
Ja, daar hadden we nou heelemaal niet aan gedacht.
Achter het huis lag een kleine, maar keurig aangelegde
tuin. En daar zetten we ons concert voort. Mevrouw verscheen ook en met haar de kinderen, uitgelaten van blije
verrassing. Ze staken een paar lampions aan. En zoo
speelden we tot tien uur toe. De kinderen konden er maar
niet genoeg van krijgen, na elk applaus vleiden ze om nog
één stukje. Als de veearts er geen eind aan gemaakt had,
geloof ik, dat we tot diep in den nacht hadden kunnen
doorspelen.
„Neen, neen," zei hij ten slotte, „er moet eens een eind
aan komen, hoor. Die jongens moeten nu ook gaan slapen,
om zeven uur moeten ze weer present wezen. En ze zullen
wel doodmoe zijn."
„Maar ze moeten toch eerst nog een boterhammetje
eten," zei mevrouw.
Ein toen we die op hadden, gaf Capi nog een nummertje,
waarom de kinderen gierden van pret.
Zoodoende sloeg de toren toch nog twaalf uur, middernacht, voor we goed en wel op bed lagen. En ik geloof,
dat we al snurkten, allebei, voor de laatste der twaalf
slagen over het goede stadje Ussel verklonken was!
Den volgenden morgen was het stille stadje vol beweging en lawaai. Nog voor het licht was, waren we al wakker
geworden van het geratel der wagens over de hobbelige
keien, het vroolijk gehinnik van paarden, 't zwaar geloei
der koeien en 't temend geblaat van schapen, waarboven
't geschreeuw der boeren en de schelle kreten der veedryvers uitklonken.
Toen we op het plein voor de herberg kwamen, stond het
al vol van wagens en telkens weer kwamen er nieuwe aan;
eerst stapte de boer uit, dan de boerin en ten slotte werden
de kinderen een voor een uit den wagen getild. Als kippen
schudden ze zich allen uit, streken de kleeren glad en trokken vroolijk de stad in.
De stad stroomde vol buitenmenschen. Wij gingen maar
vast eens naar de boeren kyken, want 't was nog te vroeg
voor den veearts.
Och, wat een mooie beesten stonden er al! En van allerlei

174
soort, te kust en te keur. Vol belangstelling liepen we met
onderzoekende blikken langs de rijen, zoodat de boeren
ons verbaasd en nieuwsgierig nakeken. De koeien namen
van ons niet de minste notitie! Ze knipten eens met de
oogleden en bewogen rustig de kaak op en neer, om het
laatste restje van hun weide-maaltijd te herkauwen.
Ten slotte hadden we er welgeteld zeventien gevonden,
die ons om allerlei redenen wel aanstonden: om de grootte,
de dikte, de kleur enz.
Eindelijk was het dan toch zeven uur geworden! Gelukkig vonden we den veearts al kant en klaar op ons wachten.
En toen togen we met z'n drieën op weg. Opnieuw vertelden we hem vol spanning, wat voor een beestje we graag
hadden, wat hierop neerkwam: veel melk en weinig eten!
Op de markt kon Mattia zijn ongeduld niet langer
bedwingen.
„Kijk eens, mijnheer, die witte, wat een mooi dier."
„Neen, mijnheer," viel ik in, „die rossige is veel beter."
Maar de veearts liep rustig door, al de koeien langs. Zou
er niet een naar zyn zin zijn?
De teleurstelling stond ons op 't gezicht te lezen. Ha,
daar bleef hy eindelijk staan, 't Was een kleine roodharige
koe, met fyne, ranke pooten, bruine ooren en wangen,
mooi-geteekende zwarte crikels om de oogen en een witte
om den snuit.
„Is die goed, mijnheer?" vroegen we tegelijk.
„Dat is een koe uit Rouergue, net een voor jullie
geschikt."
„Wat vraag je?" vroeg de veearts onverschillig aan den
armoedig gekleeden man, die er bij stond. In spanning
staarden we met groote oogen naar den boer op.
„300 francs," was 't korte antwoord.
We kregen de tranen bijna in de oogen van ontnuchtering en teleurstelling, 't Was een prachtig dier, net iets
voor ons, we voelden ons al gelukkige bezitters, maar
300 fr.! Er was immers geen denken aan. En vlug gaf ik
den. veearts een teeken, maar naar een minder beestje uit
te zien.
Hij beduidde ons echter, niet zoo gauw weg te loopen.
„150 fr.," zei de veearts beslist.
„'k Zal er tien af doen, da's al," was 't antwoord. En
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zoo begonnen ze te loven en te bieden van belang. Ik weet
niet, hoe lang dät wel duurde. De veearts onderzocht 't dier
nauwkeurig en toen bleef er niets goed aan: te zwakke
pooten, te korte hals, te lange horens, geen goede longen,
de uiers waren niet mooi. Wij kregen den angst te pakken:
als de veearts zoo'n ellendig beestje nu toch maar niet
kocht!
„Mijnheer, laten we maar naar een ander zien," zei ik
bedeesd.
Maar de veearts stootte ons ongemerkt aan; niets van
aan, juist een best dier, beduidde hy ons. En toen ging
't onderhandelen voort.
Ze bleven staan op 210 fr.!
Intusschen had Mattia 't dier gevoelig aan den staart
getrokken, bij had een paar haren in de hand, en 't dier
had geschopt! Dat verhaal van dien aangeplakten staart ook!
Maar voor mij gaf 't den doorslag toch.
„Nu, vooruit dan maar, 210 fr.," zei ik gewichtig en ik
greep met bevende handen naar 't touw.
Maar zoo kwam ik er niet van af! Onder getwist en gepraat kwam er nog van allerlei bij: drinkgeld, het halster,
't touw. Enfin, toen we de koe eindelijk weg konden leiden,
hadden we geen roode duit meer over! Dus geen cent om
voedsel te koopen voor ons en de koe! Dat was een vooruitzicht. Wat te beginnen? Maar de vindingrijke Mattia
wist raad. We moesten aan 't werk, dadelijk, ieder op zich
zelf een kant van de stad uit. De café's zaten vol, er zou best
wat te verdienen zijn.
We bedankten den veearts hartelijk voor zijn hulp en
raad. En toen brachten we onze koe naar den stal van de
herberg, bonden haar met wel zeven knoopen vast en
trokken er op uit. Gelukkig hadden we succes. Ik keerde
's avonds terug met 3 fr. en Mattia met 4 i , samen 7è fr.
We waren voorloopig weer gered! We wisten het dienstmeisje uit de herberg te bewegen, onze koe te melken en
die melk dronken wë by onze avondboterham.
„Melk van eigen vee," zei ik met een lach van geluk.
„ D r zit suiker in, en ze ruikt naar oranjebloesem,"
verzekerde Mattia ernstig.
O, wat waren we gelukkig. Opgewonden gingen we naar
den stal, streelden het dier over den rug, klopten 't op den
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hals, gaven 't stukjes van ons brood en streken liefkozend
langs zijn stompen, vochtigen snuit!

%*
Den volgenden morgen stond de zon pas even boven
de kim, toen we al op weg gingen naar Chavanon.
Mattia mocht de koe vasthouden. „Jy hebt het meeste
geld er voor verdiend," zei ik, „daarom komt 't jou toe."
Met een van vreugde en trots stralend gezicht liep hij
over het midden van den weg. Ik ging er nederig achteraan, als een koeienjongen. Maar daar hield ik het al gauw
niet meer uit. Ik ging naast Mattia loopen en telkens weer
moesten we het dier bewonderen. We hadden nog nooit
zoo'n pracht exemplaar gezien! In langzamen waggelpas
stapte ze bedaard voort, er was iets voornaams, iets deftigs
in haar gang en in de wijze, waarop zij haar hoeven voorzichtig op de steenen zette.
We schoten flink op. Naar den weg kijken of vragen
behoefde ik niet. Alles in den omtrek was me bekend; al
was ' t a l weer een heelen tyd geleden, dat ik hier met
Vitalis langs gegaan was, ik herkende toch telkens weer de
bijzonderheden, die me toen opgevallen waren.
We mochten onze koe niet te veel vermoeien; en omdat
we toch niet in den avond te Chavanon wilden aankomen,
besloten we onderweg te overnachten. Ik dacht dit te doen
in het dorp, waar ik den eersten nacht met Vitalis doorgebracht had op een leger van varens in een donkere
schuur
toen de trouwe Capi me in myn verdriet en
eenzaamheid getroost en vriendschap met me gesloten had.
Maar ach, hoe geheel anders kwam het uit! We zouden
onzen dagmarsch in tweeën verdeden. Tegen tien uur
vonden we een geschikt plekje om te rusten, een berm van
den weg met maisch gras. Dat was een heerlijk maal voor
onze koe. Dadelijk begon ze te grazen! ELerst hield ik haar
een poosje vast, ze liep echter zoo rustig, dat we haar maar
los lieten. We gingen vlak by haar zitten om ons brood
op te eten en vol aandacht keken we naar de handige
manier, waarop ze het frissche gras by bundeltjes afrukte.
Toen we ons brood op hadden, was onze koe natuurlyk
nog lang niet klaar! Nog altijd even gretig graasde ze voort.
Nou, we zouden nog wel een poosje wachten. We gingen
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een beetje knikkeren boven aan den weg. Dat deden we
wel meer als we een beetje den tijd hadden, want al moesten
we ook heelemaal voor ons zelf zorgen, als groote menschen,
we waren toch nog echte jongens, die van knikkeren en
ravotten hielden! Na een paar spelletjes zei ik. „Nou maar
weer verder, hoor!"
„Och," antwoordde Mattia, „nog een poosje, kijk ze nog
eens hongerig zyn."

„Ja, maar dan kunnen we wel wachten tot den avond,
een koe eet immers den geheelen dag."
„Nou, nog heel even dan."
„Goed," zei ik.
We pakten onze rugzakken weer dicht en hingen onze
instrumenten over den schouder.
Toen kwam Mattia op een idee! „Als ik eens een stukje
op myn waldhoorn speelde," zei hy, „ik heb dikwijls
gehoord, dat koeien dol zyn op muziek." En zonder antwoord af te wachten, zette hij een schelle fanfare in.
By de eerste tonen hier onze koe verrast den kop op,
zette haar staart recht omhoog en
holde weg, voor
AUeeD op at Wer. 3e dr.
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we haar grijpen konden. Wy haar achterna, zoo hard we
loopen konden, al maar schreeuwend: „ho!" Houdt ze!
Ho! „Capi, pak ze!" gilde ik wanhopig.
Maar ja, dat had de knappe Capi niet geleerd. Hij wou
wel, maar hg hielp ons juist nog meer achterop. Als een
dolleman had h\j de koe in een wip ingehaald en beet haar
in de achterpooten! De koe schrok, deed een dwazen sprong
in de lucht en holde nog harder voort.
„Hier Capi, hier!"
Hijgend rende wy achter hen aan!
„Stommerik!" schreeuwde ik nijdig tegen Mattia.
„Ja, ja, sla me maar dood, als we ze niet krygen; ik
heb 't verdiend!" riep hy terug met een wit gezicht en strakke
oogen van angst.
Op 't laatst konden we byna niet meer. De koe was ons
al een heel eind voor. Niet ver af begon de eerste huizenrij
van een dorp. Gelukkig, menschen schoten toe, de koe
bleef staan, ze werd gegrepen! Toen zagen we haar niet
meer, want in een oogenblik was 't zwart van de menschen.
We loosden een diepen zucht van verlichting en verminderden onze vaart. We konden ook niet meer. Hygend
stapten we naast elkaar voort, we konden niet spreken van
inspanning. Maar we hadden wel willen juichen van geluk.
De koe was gegrepen, zoo dadelijk zouden we haar weer
aan het touw meevoeren!
Toen we in het dorp aankwamen, stond onze koe te
blazen tusschen een dichte menschenmassa. Handig kwamen
we er tusschendoor.
„'t Is onze koe," zei ik hygend, „we danken u wel."
Maar ja, zóó gemakkelijk zou het niet afloopen. Men
was heelemaal niet van plan het dier maar weer zonder
meer aan zoon paar zwervende straatmuzikanten over
te geven. We werden van alle kanten met vragen overstelpt.
„Waar komen jullie vandaan?"
„Hoe kom je aan die koe?"
„Gestolen?"
„Hoe komen jullie dan aan 't geld?"
„Ja, dat kunnen jullie gemakkelijk zeggen!"
Er kwam geen eind aan. E^rst antwoordde ik rustig
bedaard. Maar toen er een van de gevangenis sprak, schrok
ik zoo, dat ik begon te haperen en te stotteren En toen
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was onze zaak verloren. De veldwachter werd geroepen.
En die nam ons en de koe mee. Een dichte stoet volgde.
Wij werden in het hok onder het Raadhuis gebracht. Eerst
wou de bode, die meteen cipier was, ons niet ontvangen,
maar na druk geredeneer van den veldwachter, liet h\j
ons er toch in. We werden gefouilleerd en alles, wat we
hij ons hadden, werd in beslag genomen. Intusschen had
de cipier vlug zijn uien, die uitgespreid lagen om te drogen
(daarom wou hij ons eerst niet hebben!) op een hoop gelegd
in den hoek van onze gevangenis.
Nu gingen de beide mannen naar buiten, de deur sloeg
dicht, de sloten en grendels knarsten en knersten, we zaten
opgesloten. Voor hoe lang?
En onze koe?
Ik kon van wanhoop geen woord uitbrengen. Mattia
viel voor me neer. „Sla me," kermde hij, „ik heb 't verdiend. O, 't is alles mijn schuld. Mijn, mijn, mijn schuld!"
En hij sloeg zichzelf met de vuisten op 't hoofd. „O, onze
koe, onze mooie koe, de koe van den prins voor moeder
Barberin!" En snikkend kroop hij ineen.
Ik begon nu ook te schreien; maar meer van diep medelijden met dien armen Mattia, dien trouwen, goeden
kameraad!
„Kom, beste Mattia, doe nou zoo niet. Dat vind ik zoo
akelig, 't Kan alles nog best af loopen. We hebben immers
niets gedaan. Laten ze de zaak onderzoeken, best. Dan zal
er toch blijken, dat we onschuldig zyn, dat het werkelyk
onze koe is van ons eerlijk en zuur verdiend geld. De
veearts van Ussel is er óók nog, vergeet dét eens niet!"
„Ja," huilde Mattia, „maar dan zullen ze zeggen, dat
we dat geld gestolen hebben om de koe te koopen. En
bewgs jij nu maar eens, dat het niet zoo is. Wat malen ze
om een paar arme zwervers? Dat zag je al aan die
menschen. Dief! riepen ze al tegen ons, dat heb je toch
wel gehoord?"
Ja, daar wist ik niet veel op te zeggen. En lang zwegen
we stil.
„Mattia," zei ik eindelyk, „we moeten flink en kalm
zyn. Luister eens. Ze zullen ons ondervragen."
„En wat moet ik dan zeggen?" vroeg Mattia.
„De volle waarheid, dat is alt^d het beste," antwoordde ik.
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„Maar dan zullen ze jou by Barberin terugbrengen, of
in ieder geval moeder Barberin waarschuwen, en dan is
alle aardigheid van onze prachtige verrassing weg."
„Ja, maar als we gaan liegen, loopt 't vast verkeerd."
Op dat oogenblik werd de deur van onze gevangenis geopend. Een oude heer met een goedig, eerwaardig gelaat
stapte binnen, gevolgd door den cipier.
„Opstaan, kwajongens," zei de cipier, „hier is de burgemeester. Ein nou eerlyk opbiechten, hoor."
„Ja, ja, 't is goed zoo...," zei de burgemeester, met een
wenk, dat hij nu wel heen kon gaan.
„Ik zal hém eerst ondervragen, houd den ander zoolang
boven."
Ik moest blijven.
„Ik zal U de volle waarheid vertellen, mijnheer," zei ik
om Mattia nog even te waarschuwen,
„Ja, dat is goed, dadelijk, nu zwijgen," antwoordde de
burgemeester.
Mattia werd weggeleid, maar even nog keek hij me aan
met een gezicht, dat hij me begrepen had.
„Men beschuldigt jullie," begon de burgemeester, terwijl hij
me doordringend aankeek, „dat jullie een koe gestolen hebt."
Ik antwoordde, dat wij de koe gekocht hadden op de
veemarkt te Ussel en dat de veearts onze getuige was.
„Best, dat kan onderzocht worden. En wat moesten
jullie met een koe?"
„We wilden ze naar Chavanon brengen, naar myn
pleegmoeder, voor al haar goede zorgen en liefde van
vroeger, mynheer."
„En hoe heet die vrouw?"
„Moeder Barberin."
„O, de vrouw van dien metselaar, die eenige jaren
geleden een ongeluk heeft gehad in Parijs?"
„Ja, mynheer."
„Dat zal ook onderzocht worden."
Toen raakte ik de kluts kwijt. Ik begon te hakkelen
De burgemeester keek me strak aan: „Alles eerlyk zeggen,
hoor jongen!"
„Ja, mijnheer." Ein ik vertelde van ons plan, van de
heerlyke verrassing, die nu heelemaal mislukken zou. Ik
sprak zelfs van de koe van den prins
al was ik ook
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bang, dat hij me hierom uitlachen zou. Maar meteen
klaarde mijn gezicht toch op. Als de burgemeester wou
informeeren, leefde moeder Barberin in ieder geval nog!
Want dat had ik me dikwijls zoo angstig afgevraagd, zou
ik haar nog terugzien7 Of rustte ze misschien al jaren in
't graf 7
Ze leefde nog! En met geheel andere oogen keek ik den
burgemeester aan.
In het verdere verloop van het onderzoek kwam ik ook
te weten, dat Barberin weer in Parijs was. Moeder Barberin
was dus weer alleen. Eji toen wist ik de woorden te vinden
om den burgemeester te bewegen, toch vooral niets aan
moeder Barberin te zeggen. O, onze onschuld zou wel aan
't licht komen! En dan kon ons beerlek plannetje, waar
we zoolang voor gewerkt en gespaard hadden, nog uitgevoerd worden!
„Vertel me dan eens eerlijk en oprecht, hoe jullie aan
al dat geld gekomen bent," zei de burgemeester tenslotte,
niet onvriendelijk.
O, dat was de groote en gewichtige vraag, waar Mattia
zoo bang voor was geweest.
Eerlijk vertelde ik alles, van onzen tocht van Parijs
naar Varses en toen naar Mont-Doré.
„En wat gingen jullie dan in Varses doen7"
Nu vertelde ik van Oom Gaspard en Alex en de ramp in
de mijn van Truyère.
Toen viel hij me vol belangstelling in de rede.
„Wie van jullie is dan Remi?" vroeg hij met een vriendelijk, zachten stem.
„Ik mijnheer," antwoordde ik.
„Goed, maar kan je me dat dan niet bewijzen? Jullie
hebt heelemaal geen papieren of zoo. Wacht, vertel me
eens, hoe alles gebeurd is in de mijn."
Rustig vertelde ik in bijzonderheden van de ontzettende
dagen, dat we levend begraven waren. Toen ik klaar was,
keek de burgemeester me lang zwijgend aan, met een teere
uitdrukking van medelijden in de oogen.
Zou hij ons vrijlaten? dacht ik en mijn hart bonsde
Maar niets er van. Zonder verder iets te zeggen, ging hy
heen.
Weer kwam de spanning over me; hoe zou het afloopen?
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Maar toch had ik nieuwe hoop gekregen. En 't stelde me
ook gerust, dat ik de volle waarheid gezegd had.
Na een poos kwam de burgemeester terug, met Mattia!
„Ik zal inlichtingen vragen te Ussel en als alles uitkomt,
zooals jullie verteld hebt, en dat hoop ik van harte, jongens,
dan ben je morgen weer vrij."

„En onze koe mynheer?" vroeg Mattia beleefd.
„Die kryg je dan terug."
„Dat bedoel ik niet, mijnheer, maar wie zal haar te eten
geven en op tijd melken?"
„Wees dAér maar gerust over, kleine rakker."
Mattia scheen ook zijn angst kw^t te zijn.
„Als onze koe gemolken wordt," zei hy nog met zijn
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innemenden lach, toen de burgemeester vertrok, „dan zou
die melk ons goed smaken als avondeten
"
**•
Dadelijk na 't vertrek van den burgemeester vertelde ik
Mattia het groote nieuws: Moeder Barberin leefde nog en
Barberin was weer in Parys. Mattia was weer vol moed.
„O," zei hy, „de koe van den prins zal een zegevierenden
intocht doen, dat zal je zien!"
En in zijn groote blijdschap na de wanhopige uren begon
hij als een pias te dansen en te zingen.
Dat werkte aanstekelijk. Ik nam hem bij de hand en
danste mee. En Capi, die tot nu toe schuw en onrustig in
een hoek van het vreemde verblyf had gezeten, sprong
overeind op zijn achterpooten en walste vroolijk keffend
om ons heen. We schynen nog al lawaai gemaakt te hebben,
want de cipier kwam met een angstig gezicht kijken, wat
we uitvoerden en .of we wel op zijn uien pasten!
We moesten bedaren, zei hij, maar hij was niet meer
zoo barsch, als toen hij met den burgemeester binnentrad.
Neen, onze zaak stond er goed voor, dat begrepen we wel.
En dat werd nog duidelyker, toen de cipier een poosje
later een kom heerlijke versehe melk bracht: de melk van
onze eigen koe! En toen nog een wittebrood en een stuk
koud kalfsvleesch!
We smulden, of we in 't fijnste restaurant zaten.
„Jongen, 't is toch zoo kwaad nog niet in een gevangenis,"
zei ik lachend.
„Nou," antwoordde Mattia met een vollen mond, „'t is
eigenlijk een buitenkansje; logies, eten, bediening, alles
gratis!"

MOEDER BARBERIN.
We sliepen best dien nacht op den houten brits; wij, arme
zwervers, hadden wel heel wat minder slaapplaatsen gehad,
onder den blooten hemel! En dan, we hadden immers een
gerust geweten, en dan kan je rustig slapen, zelfs in een
gevangenis!
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„Ik heb gedroomd van moeder Barberin en de koe," zei
Mattia, toen hy wakker werd.
„Ik ook!" zei ik, „dat is een goed teeken, 't zal alles
prachtig afloopen, je zult 't zien."
Vol moed wachtten we op de komst van den cipier. We
schenen wel heel vroeg wakker geweest te zyn, want
't wachten duurde lang, heel lang. Eindelijk, daar rammelde
de sleutel in 't slot, daar knarsten de scharnieren; 't was de
burgemeester en achter hem volgde
de veearts uit Ussel.
„Alles is in orde hoor, mijn beste jongens!" riep de
veearts dadel^k, „jullie bent vrij."
Met wijdopen oogen van blijdschap en verrassing keken
we den burgemeester aan.
„Ja hoor, jullie kunt gaan waarheen je wilt en dat alles
zoo gauw in orde is, heb jullie aan dien mijnheer te danken.
Hij is dadelijk overgekomen, om jullie zoo gauw mogelyk
in vryheid te krygen. En om je nu nog voor allerlei last
te bewaren, heb ik een pas voor jullie in orde gebracht.
Hier, bewaar hem goed, hij kan je te pas komen!"
Even staarden we de beide beeren aan, zonder een woord
van dank te kunnen zeggen. Was dit alles werkelijk waar?
We hadden er al wel op gehoopt, maar toch, maar toch
De tranen kwamen ons in de oogen. De burgemeester
drukte ons hartelyk de de hand. „Ja 't is goed, 't is goed,
hoor," zei hij, toen we woorden zochten om hem te bedanken.
„En ik ben bly, dat ik nog wat voor jullie heb kunnen
doen, mijn brave vriendjes."
En de veearts drukte ons ten afscheid in zijn armen
of we zyn kinderen waren!
Als misdadigers waren we ten aanschouwe van alle
menschen dit dorp ingeleid, als zegevierende overwinnaars
trokken we er weer uit, de koe weer aan het touw achter
ons. Met fier opgeheven hoofd en trotschen glimlach op
't gezicht stapten we voort en keken links en rechts of
de boeren, die aan de deur stonden, ons wel zagen!
„Wat jammer, dat we den veldwachter niet zien," zei
Mattia, „wat zou die een gezicht zetten. Je zou er het dorp
haast voor doorkruisen."
„Ik zal je danken," antwoordde ik. „Hoe eerder we uit
dit dorp zijn, hoe liever!"
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We stapten flink door ep in korten tijd waren we in het
dorp, waar ik met Vitalis den eersten nacht na 't afscheid
van moeder Barberin geslapen had.
Ik stond nog even stil voor den schuur en terwijl ik
allerlei herinneringen, droeve en vroolyke, ophaalde, kreeg
ik opeens een prachtige inval.
„Weet je wat we nog moesten doen, Mattia?"
„Nou?" vroeg Mattia nieuwsgierig, hij voelde altyd veel
voor elke verrassing.
„Ik heb je immers voorspeld, dat we nog eens pannekoeken zouden eten bij moeder Barberin. Nou daar is meel
voor noodig en boter en eieren
"
„Sjongen!" riep Mattia uit, „wat zullen die lekker zijn,
hè," en hij smakte met zyn tong.
„Ja, maar dat zal die arme moeder Barberin niet in huis
hebben en dat zal haar zoo spijten. Als wy het eens meenamen voor haar!"
„Ja, dat zou fijn zyn, laten we dat doen!"
„Goed, hou jij dan de koe even vast, maar niet loslaten,
hoor! Dan ga 'k 't even in dien winkel halen. Eieren maar
niet, die kan ze wel bij een buurvrouw krijgen, denk ik.
En wy zouden ze onderweg toch breken."
In een wip was ik terug. Mijn eerste kyken was, of de
koe er nog was. Ja hoor, alles was in orde. Nu voorwaarts!
Er kwam een zenuwachtige haast in me, die me voortjoeg,
al vlugger en vlugger, ik trilde over mijn heele lijf. Mattia
en de koe konden me byna niet byhouden! Voort, voort!
De afstand werd al kleiner en kleiner! Maar ach, wat scheen
me de weg nu veel, veel langer, dan toen ik hem op dien
treurigen, regenachtigen middag met Vitalis afgelegd had!
Ik kreeg het gevoel of ik koorts had, dan rilde ik van
kou, dan pufte ik van de warmte. Mijn hart begon te bonzen
en ik trok met alle kracht aan het touw, ik had de koe
wel willen laten draven.
Mattia hield me geduldig bij en sprak geen woord.
„Is 't hier niet mooi?" vroeg ik hem.
„Ja, maar niet veel boomen, hè?"
„Neen, die zal je straks zien. Groote reuzen, kastanjeboomen, er komen prachtige kastanjes van, bruin-glanzend
als mahoniehout. Wacht nog maar even, dan zal je ze zien.
En bij moeder Barberin staat een groote pereboom in den
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tuin, je kunt er paardje in rijden, boven in, en een peren,
dat er aan komen! Zoo heb je ze nog nooit gezien!" Ik
sprak druk en gejaagd en telkens besloot ik met: „dat zal
je eens zien." Ik had het gevoel of ik Mattia in een tooverland binnenleidde, waarin wonderlijke, nooitgeziene dingen
waren.
Och, dat was het toch voor mij, deze streek, waarin ik
de eerste gelukkige onbezorgde jaren van mijn jeugd doorgebracht had bij die lieve, goede moeder Barberin! Al de
heerlijke herinneringen kwamen nu, na de jaren van zwerven met zooveel lief en leed, klaar en duidelyk weer in me
op. En het scheen me, of het slechts enkele maanden
geleden was, dat ik hier afscheid nam van zooveel liefs
en moois.
Het was me, of er een zoete bedwelmende geur in de
lucht hing! En alles: boomen en weiden en landen en
huisjes scheen wel overtogen met een wonderen gloed.
Stil liep Mattia naast me voort, zonder het zelf te beseffen, had hij myn hand gevat. Even keek ik hem met een
verdwaalden blik aan. In zijn oogen lag een glans van
verlangen, die ik nog nooit opgemerkt had. Ik voelde het,
Mattia mymerde.
„Waar denk je aan, Mattia?" vroeg ik.
„O," zei hij, met trillende stem en heel zacht, „als je in
Lucca kwam, zou je ook zooveel moois zien, heusch"
Mattia dacht aan zijn geboorteland!
„Wé zullen er heengaan Mattia, als we ze hier allen
weer eens gezien hebben."
„Ja, zou je dat willen?" riep Mattia opeens vol vuur.
„Natuurlijk, Mattia, jy bent toch ook met my mee naar
moeder Barberin gegaan en naar Alex? We zullen ook jouw
moeder opzoeken en je zusje, en ik zal haar dragen op mijn
arm, als ze niet te groot geworden is!
„O, Remi!" stamelde de arme jongen. Meer kon hij niet
zeggen, bij beet zich op de lippen, zijn oogen waren vochtig,
maar hij schreide niet. Vast drukte ik zijn hand en zwygend
liepen we voort. En ik had het gevoel, of dit alles geen
werkelijkheid, maar een mooie, heerlijke droom was, zooals
ik in mijn droeve jaren zoo vaak gedroomd had!
%*

En daar tasschen groen geboomte zag ik het rood van een dak.
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Opeens stond ik stil. We waren op den top van den
heuvel, op de plek, waar ik ons huisje voor 't laatst gezien
had, en moeder Barberin, die me zocht met wyduitgespreide
armen van wanhoop. Hier had ik haar witte muts gezien
tusschen het groene loof.
„Houd eens vast," bracht ik met moeite uit.
Myn hand beefde. Mijn lippen trilden. Mattia greep het
touw. Ik klom op den hoogen kant van den weg
Toen keek ik in het dal! Of ik niet weg geweest was!
Alles, alles nog precies als toen. En daar tusschen groen
geboomte zag ik het rood van een dak
dat was ons
huisje
daar was moeder Barberin!
„Kom!" schreeuwde ik.
Mattia bond de koe aan een struik vast en kwam btj me.
„Kijk, daar," stamelde ik.
Er steeg een luchtig rookwolkje omhoog in de lucht.
„Moeder Barberin is thuis, zie je wel?"
„Ja," fluisterde Mattia.
Een briesje suizelde door de blaren om ons heen.
Het rookwolkje dreef naar ons toe, heel langzaam, wij
bleven staan
het streek over den heuveltop
en toen
rook ik den geur van eikenblaren!
De tranen sprongen me in de oogen.
Ik greep Mattia's hand.
„Gauw nu naar beneden!" zei ik gejaagd.
„Ja, maar als moeder Barberin thuis is, hoe moet 't dan
gaan met onze verrassing?"
„O, jij gaat vooruit en je zegt, dat je haar een koe brengt
van den prins. En als ze dan vraagt, van welken prins,
dan spring ik te voorschijn!"
„Wat jammer, dat we geen muziek kunnen maken, dat
zou óók aardig zijn."
„Neen, neen, denk aan de koe!"
Bij een kromming van den weg bleef ik plotseling staan,
ik zag een witte muts in den tuin! Moeder Barberin! Ze
opende het hek en ging den weg op in de richting van het
dorp. Ik staarde haar met groote oogen na
„Ach, ze gaat uit," zei Mattia, „wat moeten we nu
beginnen?"
„O, dan verzinnen we wat anders."
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„Wat dan?"
„Ik weet 't niet."
„Als je haar eens riep?"
Haar roepen? De verzoeking was groot, maar ik wist
me toch te bedwingen! We hadden zoolang gevlast op de
groote verrassing, dat moest gebeuren! Nog een oogenblik
en moeder Barberin was niet meer te zien. Toen liepen we
nog een klein eindje en stonden toen voor het hek van
moeder Barberin's huisje!
We stapten binnen.
„Eerst naar den stal," hijgde ik.
Nog precies als vroeger, alleen bezaaid met takkenbossen.
Ik bond de koe vast. In een oogenblik hadden we de takken
op een hoop. De ruif was vrij! We zetten de koe er voor.
We beefden van spanning.
„Nu naar binnen, Mattia, je zult zien, de deur is op de
klink."
Het was zoo. We stapten de keuken in. Er brandde een
vuurtje in den haard.
„Nou ga ik hier in mijn oude hoekje zitten. Als we haar
hooren aankomen, kruip jij dan met Capi weg. Dan vindt
ze mij hier alleen. O, dan zal je eens wat zien."
Ik deed m ^ n lange haren onder myn buis en maakte
me heel klein, om zooveel mogelijk te gelijken op den
kleinen Remi van vroeger, den Remi van moeder Barberin!
En zoo wachtte ik met bonzend hart en klamme handen...
Nu pas keek ik het vertrek eens rond. Of ik er niet uit
geweest was! Zelfs de gebroken ruit in den hoek zat nog
dicht geplakt met hetzelfde papier, 't was alleen wat vuiler
en geler geworden in die jaren.
Ik kon haast niet blyven zitten.
Plotseling hoorde ik 't pad kraken, ik zag een witte muts,
het hek piepte.
„Weg, weg," fluisterde ik tegen Mattia.
Ik kroop in elkaar
de deur ging open
„Wie is daar?"
Ik keek haar aan, zonder te antwoorden.
Even keek ze me in de oogen, even maar
toen begonnen haar handen te beven.
„Lieve Heer in den hemel!" fluisterde zy met heesche
stem, „is het mogelijk? Remi!"
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Ik vloog op haar toe: „Moeder!"
„Myn jongen! Het is m y n jongen!"
En haar bevende vingers streken teer over myn hoofd,
al maar door: „Remi, mijn lieve jongen."
We keken elkaar aan en we lachten elkaar toe door onze
tranen heen.
Moeder Barbarin beefde van groot geluk!
„Wat ben je groot geworden," fluisterde ze. „Als ik

niet altyd door aan je gedacht had, zou ik je warempel
haast niet herkend hebben."
Een zacht gekuch herinnerde mij er opeens aan, dat
Mattia ongeduldig werd.
„Ja, kom maar voor den dag!" riep ik.
Verbaasd keek moeder Barberin rond.
„Dat is Mattia," zei ik, „mijn beste vriend op de heele
wereld. En dat is onze trouwe Capi."
„Kom Capi, maak je compliment eens."
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Capi ging op zijn achterpooten staan en met een poot
op z^n hart boog hij heel deftig. Moeder Barberin schaterde
het uit.
„Wel, wel, dat heb ik nog nooit gezien. Dat gaat by de
menschen af. Wel, wel!"
Mattia stond intusschen te draaien van ongeduld. Hg
kwam me stilletjes een teeken geven.
„Als u 't goed vindt," zei ik toen, „dan gaan we eens even
in den tuin kijken. Mattia wou zoo graag den pereboom
zien en mijn tuintje."
„Best jongen, ga jij maar hoor. Je tuintje ligt er nog
precies zoo, als toen je weg ging. Ach, 'k ben altijd blijven
gelooven, dat je nog eens terug zou komen. Dat kon
niemand me uit mijn hoofd praten."
Het oogenblik, waarop we zoolang gevlast hadden, was
gekomen: de groote verrassing! Met moeite beheerschte
ik me nog.
„En de koestal?" vroeg ik met bevende stem, „is die nog
veranderd sedert Bousette weg is? Weet u nog, dat ze niet
weg wou, net als ik?"
„Ach ja, mijn jongen, die goede Bousette, hè. Wat een
slag was dat toch. Nee, de stal is nog net als vroeger, 'k heb
er wat hout liggen."
Moeder Barberin was ons al pratend voorgegaan. Ze
opende deur van den stal. En op datzelfde oogenblik begon
onze koe, die zeker honger had, te loeien van verlangen.
„Wel heb ik van mijn leven!" riep moeder Barberin uit;
„een koe! Een koe op stal!"
Toen konden we ons niet langer goedhouden. We schaterden het uit en sprongen als dollemannen in 't rond.
„Hoera! hoera!" schreeuwden we en gooiden onzen hoed
omhoog tot tegen den zolder.
Maar moeder Barberin begreep er niets van. Zwijgend
keek ze ons met groote oogen van verbazing aan.
„'t Is een verrassing van ons," zei ik.
„Een verrassing, een verrassing," mompelde ze met een
ietwat onnoozel gezicht.
„Ja, we konden toch niet met leege handen bij U aankomen. En toen dachten we: een koe, daar zal moeder
Barberin het meest mee in haar schik zijn, want ik dacht
aan onze arme Bousette. Nou en toen hebben wij er een
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gekocht op de markt in Ussel. We hebben er eerlijk voor
gespaard, Mattia ook hoor! Van hem is nog het meeste.
En 't is een beste, hoor! De veearts is er zelf bij geweest..."
Nog stond moeder Barberin even te staren, ze kón het
haast niet gelooven. Toen drukte ze me met tranen in de
oogen aan haar borst. „Goeie, beste, lieve jongen," snikte
ze, „wat is dat mooi. Ach, dat is te, te, te
"
Ein moeder Barberin kon geen woorden meer vinden.
We gingen met z'n drieën den stal in. Moeder streek
het dier over den rug, betastte het en raakte niet uitgepraat
over het prachtige dier.
Opeens keek ze me met een zekeren eerbied aan en
vroeg: „Maar ben jij dan rijk geworden. Remi7 Heb je je
ouders gevonden7"
Ik lachte en antwoordde: „O, ja, we hebben nog 58
stuivers over!"
„Wel, wel, wat een lieve, beste jongens zijn jullie," en
ze streek Mattia eens extra over zijn bruine krullen.
Mattia glom van genoegen!
Onze koe bleef intusschen maar aan 't loeien.
„Ze vraagt om gemolken te worden," zei Mattia.
Mijn beste vriend wou ook graag, dat moeder eens zag,
wat een heerlyke melk ze gaf. Ik liep dadelijk in huis en
kwam met een blank geschuurden emmer terug, waarin
Rousette vroeger altijd gemolken werd. Die stond nog
altyd op dezelfde plaats!
Och, och, wat was die moeder Barberin toch ryk en
gelukkig, toen ze na een poosje den emmer bijna vol met
roomige schuimige melk had.
„Ze geeft nog meer dan Rousette," zei ze trotsch.
We zetten het dier nu in de bleek, daar mocht ze voor
dezen keer eens grazen. Toen gingen we naar binnen.
Maar telkens moest moeder nog eens weer naar het dier
kijken.
„Wel, wel," zei ze dan hoofdschuddend, terwyl ze ons
dankbaar aankeek, „wel, wel. Wie had dat ooit kunnen
denken. Wat een dag, wat een dag. Dat doet onze lieve
Heer, wil je 't wel gelooven7"
Ik zette de boter en het meel op tafel.
„Nog al meer 7" riep moeder Barberin.
„Ja," zei ik glimlachend, „maar dat is eerlek gezegd
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ook voor ons! We hebben zoo'n honger en ik had Mattia
pannekoeken beloofd, door u gebakken. Weet u nog dien
vastenavond, toen u nog wat boter geleend had, en toen
alles zoo heel anders uitkwam. Maar nu zullen we niet
gestoord worden, hè 7"
„Weet je dan, dat Barberin weer in Parijs is?" vroeg
moeder Barberin verwonderd.
„Ja."
„En weet je ook, wat hij er is gaan doen7"
„Neen, wat dan 7"
„Wel over j o u ! "
„Over mij 7"
„Ja!" En moeder keek even naar Mattia.
„O, die mag alles hooren, we zyn broers nietwaar,
Mattia 7"
Mattia glimlachte me hartelijk toe.
„'t Zou nu te lang duren, om alles uit te leggen," zei
moeder Barberin, „dat komt wel terecht."
„En blijft hij lang weg7" vroeg ik toen.
„O, ja, vast en zeker."
„Gelukkig," zuchtte ik. „Maar laten we nou maar aan
't bakken gaan; Mattia loopt 't water al uit den mond,
ziet u wel 7 Heeft u een paar eieren 7"
„Neen m'n jongen, ik heb geen kippen meer."
„We durfden ze niet mee te brengen, ze zouden breken
onderweg. Kunt u er niet een paar leenen7"
„Jawel, dat eh — ja, zie j e . . . "
Moeder scheen er verlegen mee. Ach, ze had er zeker al
wel eens meer eentje geleend, zonder ze ooit terug te
kunnen geven.
„Weet u wat, i k zal ze wel even gaan halen, dan kunt
u in dien tijd 't beslag klaar maken. Mattia hak jij dan
wat hout."
„Neen, neen, dat zal ik wel
"
„Neen, dat kan Mattia zoo goed
ik ben zoo terug
"
Na een poosje kwam ik terug met twaalf eieren en een
stukje spek!
't Beslag was al klaar, de eieren boefden er alleen nog
maar door.
„'t Moet nog rijzen," zei moeder Barberin, die alles met
zoo'n zorg deed, of de koning by haar te gast was.
Alleen op de Wer. 3e dr.
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„Neen, hoor, daar kunnen we niet op wachten. Dan maar
ongerezen. Onze magen zijn sterk genoeg. We rammelen
van den honger!"
„Nog even beslaan dan," zei moeder Barberin en ze
kletste met den houten lepel in 't beslag, dat wij er om
schaterden. Capi zat heel eigenwijs toe te kijken en likte
zich den baard al!
„Waarom heb je me toch nooit geschreven, m'n jongen?
Was er dan niemand, die een lettertje voor je op 't papier
wou zetten. Ach, ik verlangde en hoopte zoo
"
„Ik kan zélf schrijven," zei ik trotsch, „nietwaar Mattia.
Maar ik durfde niet. Als Barberin wist, waar ik was, zou
hij me misschien gehaald hebben om me nog eens te
verkoopen
"
„Ach, lieve jongen, praat daér nu maar niet meer over,"
zei moeder zacht. „Ik heb er zoo onder geleden. Waar is
die oude muzikant nu?"
„Die is dood, moeder. Ik heb veel aan hem te danken,
't Was een brave man. Nooit zal ik hem vergeten! Maar
toen stond ik alleen en toen heb ik Mattia ontmoet.
Gelukkig! Want zonder hem was er niets van mij terecht
gekomen."
„Neen," viel Mattia me in de reden, „dat weet je wel
beter."
„Nou kan ik me begrijpen, dat je niet schreef," zei
moeder Barberin. „Ach, had je 't maar stilletjes aan me
kunnen laten brengen. O, ik verlangde zoo, ik verlangde
zoo. 'k Ben er vaak ziek van geweest. Ik hield zooveel van
je, dat weet je niet half."
„En nu niet meer?" vroeg ik lachend.
„Ach jongen." En ze nam me in haar armen, zooals ze
vroeger zoo vaak gedaan had.
„Ik heb wel dikwijls aan u gedacht, hoor," zei ik. „En
dikwijls heb ik gezucht: O, lieve moeder, was ik toch maar
bij u! En hoe vaak ben ik hier niet geweest in mijn droomen.
Dan zat ik weer op mijn oude plaatsje bij den haard, en o,
dan was ik zoo gelukftig en dan schreide ik, als ik wakker
werd, omdat 't maar een droom w a s ! "
„Is 't waar, m'n jongen!" zei moeder gelukkig, en met
vochtige oogen. „Is 't waar!"
„Ja, en zoo is eindelijk myn plan gelukt om naar u toe
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te gaan. Eigenlijk hadden we al eerder bij u kunnen zijn,
maar o, er is zooveel gebeurd. Dat zal ik u allemaal wel
eens vertellen. En we wilden u verrassen! Daar moesten
we lang voor sparen, want we verdienden het by stuivers
tegelijk. Eiken avond telden we onzen schat na. En toen
't eindelijk genoeg was, toen trokken we er vandoor. En
daar zitten we nou bij u."
„O, m'n jongens, ik ben zoo gelukkig! Ik moet jullie
telkens maar aanzien en zeggen tegen mezelf, 'is 't alles
werkelijk waar? Er is een wonder gebeurd, dat is 't, een
wonder!"
Al pratend had moeder het beslag klaar gemaakt. Ze
begon te bakken. Ik maakte als vroeger de tafel klaar en
liep naar buiten om wat water te putten. Toen ik terug
kwam, moest ik even bij de deur van 't vertrek blgven
staan. Ik tintelde van geluk!
Moeder Barberin liet 't roomkleurig beslag in de pan
vloeien. Mattia zat bij 't vuur gehurkt en gooide er telkens
een paar houtjes op. Tot in de hoeken speelde de gezellige,
vriendelijke gloed der vlammen. Capi zat zoo dicht bij de
asch, dat hij telkens met een zachte kreet zijn voorpooten
oplichtte van de warmte. O, we waren weer thuis in mijn
oud huisje uit mijn jeugd, bij moeder!
„Ruikt 't hier niet heerlijk?" riep Mattia, „en hoor je
de boter zingen? Ik zal het accompagnceren!"
En hij greep zijn viool en bootste op de e-snaar 't sissen
van de boter zoo handig na, dat moeder Barberin schaterde van den lach. Al gauw vloog de eerste pannekoek
omhoog om gekeerd te worden.
Mattia keek 't met een angstig gezicht aan, maar moeder
ving hem heel handig weer in de pan op.
Ik greep vast een bord en al heel gauw gleed de eerste
pannekoek er heerlyk bruin en geurig op.
„Die is voor Mattia, hè moeder?"
„Ja, hoor, de eerste is voor je vriend."
Veel tegenwerpingen maakte Mattia niet. We lachten er
allebei om. Hy brandde zyn vingers bijna en zyn lippen
en zijn tong, maar dat gaf niet. De pannekoek verdween
in een paar tellen.
„Hè, wat is dät heerlyk," zei hy met een vollen mond.
„Heb ik 't je niet gezegd?" antwoordde ik.
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„Nou, 't is fijn hoor, zoo lekker heb ik nog nooit
gesmuld!"
De tweede pannekoek was voor mij.
Moeder Barberin had nog geen trek. Daarom strekte
Mattia begeerig de hand uit naar de derde. Maar jawel,
daar begon Capi te keffen van belang.
„Och, daar zouden we warempel die trouwe Capi vergeten! Eerlyk is eerlijk."
En Mattia gaf den derden pannekoek aan Capi, die hem
ook in een paar tellen naar binnen had.
Neen maar, toen had je me die goede moeder Barberin
moeten zien kijken!
„Wat doe je nou," zei ze geërgerd, „da's toch geen kost
voor een hond. Smaakt 't je niet? Da's zonde jongen, zooiets aan een beest te geven. Foei!"
Ik had de grootste moeite aan moeder uit te leggen,
waarom Capi eerlijk meedeelen moest. Hij was geen gewone
hond, maar een geleerde, onze trouwe kameraad in ons
zwerversleven. Hij had meegeholpen het geld voor de koe
te verdienen.
En toch was ze nog niet overtuigd, al verzekerde ze het
ook. Dat zag ik wel aan haar gezicht.
Och, och, wat aten we een pannekoeken! Ze waren dan
ook zoo lekker. En toen moeder mee ging eten, zei ze telkens
„nou jullie weer een, anders eet ik ook niet meer."
Eerlijk gezegd, we aten, tot we niet meer konden! En
toen liep Mattia den tuin in naar de bleek. Daar ging hij
languit op zijn rug liggen om op zijn gemak naar de koe
te kijken, die rustig graasde. Ik begreep ook, dat hij ons
nu eens een poosje alleen wou laten. En hij had ook wel
gezien, hoe nieuwsgierig ik geweest was, om te hooren,
wat Barberin in Parijs was gaan doen!
***
„Ziezoo," zei ik, (oen Mattia weg was, „nou kan u
heelemaal vrijuit vertellen. Ik heb wel geen enkel geheim
voor mijn goeie beste vriend, maar ik zag toch wel, dat u
liever had, dat hij er niet bij was."
„Ach ja, mijn jongen, je moet denken, hy is mij geheel
en al vreemd. En al zie ik wel aan zijn trouwe, eerlijke
oogen, wat voor een hart er in dien jongen zit, er zijn toch
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van die dingen, die je liever niet bespreekt met derden."
„Goed, moeder Barberin, dat kan ik begrijpen. En u ziet
wel, nieuwsgierig is hij niet. Hij is uit zichzelf weggegaan."
Moeder Barberin nam een stoel en schoof heel dicht naar
me toe.
En schuw naar de deur kijkend fluisterde ze met een
gewichtig-geheimzinnig gezicht en heel langzaam:
„Het schijnt dat je familie je zoekt. Remi."
„Mijn familie 7" vroeg ik verbaasd.
„Ja, mijn jongen, je familie. Wat zeg je daarvan?"
Maar heb ik dan nog familie? Ze hebben me toch te
vondeling gelegd om van me af te zijn?"
„Ja," ging moeder Barberin nog altijd fluisterend verder, „maar ik begin te gelooven, dat daar wat achter zit,
zie je. Dat je ouders dat niet gedaan hebben. En nu zoeken
ze j e ! "
„Maar wie dan moeder Barberin?" riep ik uit. „Wie?
Mijn vader, mijn eigen moeder, of wie anders?"
„Laat ik je alles rustig vertellen, jongen. Het zal zoowat een maand geleden zijn, ik was in de schuur aan
't werk en Barberin zat in de kamer. Daar komt onverwachts een heer binnenstappen.
„Heet u Barberin?" vroeg hij met een vreemden tongval.
„Ja," antwoordde Jeróme, „dat ben ik." „Heeft u dan een
kind in Parijs gevonden, in de Avenue de Breteuil? En hebt
u dat bij u gehouden, om het op te voeden?"
„Ja," antwoordde Barberin, nieuwsgierig geworden. „En
wat wou u nu?"
„O, zeg u me dan dadelijk, waar dat kind is," riep de
heer toen uit.
„'k Zou eerst eens moeten weten, wat u dat eigenlyk
aangaat," antwoordde Barberin scherp. Ik zelf bleef achter.
Remi, ik kon alles echter precies woord voor woord verstaan. Je begrijpt, als ik naar binnen gegaan was, had
Jeróme me weer naar het dorp gestuurd. Dat zal me geen
tweeden keer gebeuren, dacht ik
"
„Ja, ja," viel ik moeder gejaagd in de rede, „maar toen
verder? Wat zei die mijnheer toen?"
„Nou, moet je hooren. Juist op dat oogenblik trap ik
toevallig op een tak, die brak. Toen hoorde ik den vreemden
heer vragen: „Zijn we niet alleen?"

198
„O, dat is mijn vrouw," antwoordde Jeróme.
„Zoo," zei de lieer. „Maar 't is me hier heusch te warm.
Kunnen we niet samen den weg een eindje opIoopen7"
Toen gingen ze samen weg. Ik keek ze na en zag ze al
gauw in een lieel druk gesprek. Uren lang bleef Barberin
weg. Hij kwam alleen weer terug. Je begrijpt, hoe nieuwsgierig ik geworden was! Ik bestormde hem met vragen, maar
jawel, ik kon niets te weten komen. Het eenige, wat hy
me zei, was: „Neen, 't was niet de vader van den jongen.
Maar zijn familie schynt hem tegen een groote belooning
opgedragen te hebben, den jongen op te zoeken." Dat was
nou alles, wat ik te weten kon komen.
Eerst den volgenden dag zei hij, dat hij naar Parijs moest
om iets omtrent jou te weten te komen. Die oude muzikant,
hoe heette hy ook weer 7"
„Vitalis," zei ik trillend van aandoening en nieuwsgierigheid.
„Ja, juist, Vitalis. Nou, die schijnt indertijd een adres
opgegeven te hebben, voor het geval Barberin hem zoeken
zou. Je kon nooit weten
"
„En waar was dat adres 7"
„Bij een Garofoli, ook een muzikant geloof ik."
„Ja, ja, dat kan," zei ik gejaagd. „En7"
„Ja, mijn jongen, verder weet ik ook niets. Barberin
heeft in al dien tijd niets van zich laten hooren!"
„Heelemaal niets 7"
„Geen letter! Die heer had hem een groote som geld
gegeven, misschien heeft hy later nog wel meer gehad. Ik
denk, dat je ouders heel rijk zijn. Dat was trouwens wel te
zien aan de fijne kleertjes, die je aan had, toen ik je voor
't eerst in mijn armen had. Toen ik je daar straks in 't hoekje
zag zitten en later dien jongen er bij kwam, dacht ik eerst,
dat je familie je gevonden had en dat die jongen je
broer was."
Juist op dat oogenblik liep Mattia voorbij het raam. Ik
riep hem binnen.
„Mattia, luister toch eens, mijn familie zoekt me. Ik
heb familie zie je, echte familie. En die is misschien wel
heel rijk!"
Mattia keek me aan, wel verbaasd en verrast, maar mijn
vreugde scheen hij niet te deelen. En toen ik hem alles
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verteld had, antwoordde h^ niets, maar lachte met een
vreemd weemoedige uitdrukking in zijn oogen.

BIJ MOEDER BARBERIN.
Den eersten nacht b\j moeder Barberin thuis zal ik nooit
vergeten! In den avond was ik stil en zenuwachtig geweest,
voortdurend had ik over mijn toekomst zitten denken: aan
mijn ouders, die me zochten, en hoe het verder gaan zou,
als ze gevonden werden; niet alleen met mij, maar ook met
Mattia, moeder Barberin, vader Acquin, Lize en de andere
kinderen. Zou ik die allen, die zoo goed en zorgzaam voor
me geweest waren, moeten verlaten, voor altijd? En zou ik
niets kunnen vergelden van alles, wat ze voor me gedaan
hadden7 Mijn ouders! Ik kende ze immers niet7 Er was
een vaag verlangen in mij, om ze te ontmoeten. Ma:ir als
ik dan van al die anderen afstand zou moeten doen, o dan
kwam er zoo'n weemoedig gevoel over me, dat me de tranen
in de oogen kwam. Maar toen ik 's avonds op mijn oude
plaats in de bedstee lag, kwam er een weldadig gevoel van
rust en veiligheid over me, als ik sinds mijn kinderjaren
by moeder Barberin niet meer gekend had.
Den volgenden morgen waren we alle drie vroeg op. En
toen we gezellig om de tafel zaten voor den schotel met
sneden geurig brood, terwijl het water boven den haard
vriendelijk neuriede, dacht ik niet meer aan mijn ouders.
En 't was me of die avontuurlijke zwerversjaren slechts
een wonderlijke droom waren geweest, of ik nooit weg
geweest was van moeder Barberin en er nu ook weer voor
altijd blyven zou.
Maar moeder Barberin begon al heel gauw weer over de
zaak te spreken.
„We zullen naar den pastoor gaan, m'n jongen. Die zal
ons zeggen, wat ons te doen staat."
„Och, moeder," antwoordde ik met een gelukkig en
tevreden lach, „och, laat alles maar zoo blijven. Ik blijf hier
bij u met Mattia. En wat een plezierig leven zullen we dan
krijgen, zoo gezellig met z'n drietjes."
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„Neen, mijn jongen, je behoort aan je ouders als ze nog
leven. En dat geve God. En dan, je zult rijk worden, dat
geloof ik vast. Je zult een veel heerlijker leven krygen, dan
hier bij die arme moeder Barberin!"
„Ach moeder," riep ik uit en ik pakte haar om den hals
en gaf haar een klinkenden zoen op beide wangen. Ik houd
toch zooveel van u! O, wat is alles toch vreemd voor me
geworden!"
Moeder Barberin kreeg een kleur van genoegen.
„Ja, m'n jongen, ik ben heel gelukkig met je geweest.
Na den dood van den kleinen Nicolaas was jij alles op de
wereld voor me. Je was mijn eigen, eigen kind. Ik voelde
het niet anders. Maar daarom begrijp ik zoo goed, dat ik
je aan je ouders moet teruggeven als 't kan. Wat zullen ze
om je getreurd hebben, al die jaren, wat een wanhoop voor
ze, toen zij je misten!"
Mattia zat in zich-zelf gekeerd voor zich te staren. Hij
zei niets. En toen we onze boterham op hadden, stond hij
dadelijk op en liep naar buiten den tuin in. En het viel
me nu pas op, hoe vermoeid en bleek hij zag.
Moeder Barberin had geen rust. Ze ging er dadelijk op uit
naar den pastoor. Toen liep ik den tuin in om Mattia te
zoeken. Capi sprong vroolijk achter me aan. Ik geloof dat
hij dacht, weer op marsch te gaan. Het zwerven langs de
wegen, door dorpen en steden, zat hem zoo in 't bloed, dat
hy zich niets op zijn gemak voelde in zijn rustig tehuis.
Achter in den tuin vond ik Mattia. Hij stond roerloos
voor zich uit te staren over de velden, met de handen op
den rug.
„Mattia," zei ik, „mijn beste, trouwe kameraad, wat
scheelt er aan7 Je bent zoo stil, zoo vreemd
"
„Ach niets," zuchtte Mattia, „er is eigenlijk niets."
„Vertrouw je mij niet meer7 Wil je 't niet zeggen7"
vroeg ik zacht.
Toen kon hij zich niet langer bedwingen. Zijn droevige
kijkers vulden zich met tranen.
„Ik ben zoo verdrietig, zoo wanhopig," riep hij uit.
„Maar waarom dan toch 7" vroeg ik verbaasd.
„Begrijp je dat dan niet. Remi, denk je dan heelemaal
al niet meer aan mij 7"
„Maar Mattia!" riep ik verontwaardigd.
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„Ach ja," antwoordde hij zacht, „ik heb geen enkel recht
van spreken. Je hebt me opgeraapt van de straat, toen ik
bijna verhongerde
"
„Mattia," zei ik bewogen, „kom vertel me eens, wat er
toch is, heusch, ik begrijp 't niet."
„Dat is juist zoo jammer en zoo verdrietig voor m e ! "
snikte Mattia.
„Maar dan zie je alles misschien verkeerd, Mattia, ben
je misschien jaloersch? Och, moeder Barberin zal van
jou net zooveel houden als van mij, als ze je beter leert
kennen."
„Neen, neen, dat is 't niet Remi, neen dat niet."
En toen begon hij te vertellen wat hem zoo verdrietig
en wanhopig maakte.
„De heerlijke gelukkige tijd is voor mij voorbij. Ik ben
bang voor de toekomst. Wat zal er nu van mij worden,
zonder jou!"
„Zonder mij? Maar we blijven toch bij elkaar, voor altijd!"
„Dat zeg je nu nog. Remi, maar als je je ouders
gevonden hebt
"
„Dan ook Mattia. Ze zullen jou ook bij zich nemen, als
ze hooren, wat we samen hebben meegemaakt, wat een
trouwe vrienden we geweest zyn in die moeilijke tijden.
En we hebben 't elkaar toch gezworen, even buiten Mende,
dat weet je toch nog wel: voor het heele leven tot aan onzen
dood!"
„Ach, dat denk jij. Remi. Ja, jij meent het eerlijk en
goed met me. Maar
"
„Nu, en waarvoor zou 't niet
"
„Ach Remi, ik ben niet in zulk fijn linnen gewikkeld,
toen ik nog klein was, zooals jij. Jij zult rijk worden, wie
weet hoe rijk wel. En ik ben een havelooze zwerver, opgeraapt van de straat. Mijn moeder leeft in armoede in
Lucca
Ach, nu zullen we daar ook nooit komen
"
„Maar ik ben toch niets meer dan jij, Mattia. En naar
Lucca gaan we, dat is ook afgesproken, dat weet je toch!"
„Je bent n u niet meer dan ik. Maar je zult 't worden.
Je ouders zullen je naar school zenden en naar de academie. Je zult geleerd worden en een aanzienlijk heer,
misschien wel een graaf of een baron. En dan zal ik,
arme straatmuzikant, geen gezelschap meer voor je zijn.
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Dan sta ik weer alleen op de wereld. O, daar ben ik toch
zoo bang voor, zoo bang."
Alleen op de wereld! O, dat gevoel en die angst kende
ik ook. Ik doorleefde weer den dood van Vitalis en het
vertrek van Vader Acquin. Ik begreep Mattia. Met tranen
in de oogen pakte ik Mattia's hand. En met moeite bracht
ik uit:
„Neen, Mattia, ik laat jou nooit alleen. Ik blijf jouw
vriend, wat er ook gebeure. Nooit, nooit zal ik de dagen
van vreugde en leed vergeten, die wij samen doorgemaakt
hebben. En als mijn ouders van me houden, heel veel van
me houden, dan zullen ze begrijpen, dat we broers zijn
geworden en nooit meer scheiden kunnen."
„Zij zullen er niet zoo over denken
" stotterde
Mattia.
„Dan, dan," riep ik met
vurige overtuiging, „dan
wil ik ook niet bij ben zijn,
Mattia; dan gaan we opnieuw de wereld in. Maar
ach, Mattia, ik zal ze immers vertellen, wat jij voor
me geweest bent en moeder Barberin en vader
Acquin
Ze zullen niet
weten, wat ze zullen doen
voor jullie. Heusch, vertrouw daar nu toch op
En dan, misschien worden ^,ze immers nooit gevonden!"
Mattia geloofde me. Hij glimlachte me toe door zijn
tranen heen. Maar tóch zei hij nog:
„Kom Capi, kom eens hier. Zeg jij 't eens, trouwe
makker. Zou jy ook niet liever willen, dat de ouders van
Remi maar arm waren, straatarm? Want dan bleven we
vast bij elkaar."
„Waf, waf, waf," blafte Capi vroolijk en verlangend.
„Zie je wel," zei Mattia met een glimlach, „zie je wel.
Ja, Capi is een verstandig dier. Hij begrijpt 't ook wel.
Hy zal aan een koperen ketting gelegd worden in een
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fraaien tuin. Maar hy zal tenminste nog bij zijn baas
mogen blijven. Maar ik
"
„Mattia, houd o p ! " schreeuwde ik. „Je maakt me bang
en ellendig. Dan wil ik geen ouders, begryp je. Ik wil ze
niet! Dan blijf ik een vondeling. Dan trekken we opnieuw
de wereld in, naar Amerika desnoods
"
Mattia had spijt van zijn woorden.
Hij begon nu op zyn beurt mij te troosten. En het eind
was, dat we alle zwarigheid vergaten en als dollemannen
met zijn drieën elkaar narenden door den tuin, om het
huis en den weg op naar het dorp.
**•
Op den weg kwam moeder Barberin ons tegemoet. Ze
zag bleek en ontdaan en liep met een vreemde, wankelende
gang.
„Wat is er gebeurd. Moeder?" riep ik dadelijk.
Moeder Barberin staarde me met vreemde oogen aan.
„Ga mee naar huis," zei ze zacht, „dan zal ik je alles
vertellen. Dat kan hier niet op den weg."
Nu zag ik pas, dat ze een geopenden brief in de hand had.
Zwijgend volgden we haar naar huis.
Wat zou er gebeurd zijn?
Mattia was al even nieuwsgierig als ik. Maar omdat
moeder Barberin geen woord sprak, durfden wij ook niets
te zeggen.
„Jammer, dat we niet lezen kunnen," zei ze toen we
binnen kwamen.
„Dat kan ik wel, moeder," antwoordde ik trotsch.
„Is 'theusch. Remi, is 'theusch? Wel lees hem dan nog
eens voor. En dan weet je meteen alles."
Ik pakte met bevende handen den brief. En ik las:
Beste vrouw.
Ik lig in het ziekenhuis. Ik ben erg ziek, en ik voel wel,
dat ik spoedig sterven zal. Mijn laatste krachten gebruik
ik om je te zeggen, dat je bij de ontvangst van dezen brief,
dien men je na mijn dood zal zenden, moet schrijven aan
Oreth en Galley, Green square, Lincoln's Inn te Londen.
Dat zijn menschen van het gerecht, die belast zijn met de
opsporing van Remi. Je moet schrijven, dat jij alle inlich-
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tingen over den jongen kunt geven. En zorg er vooral voor,
dat je je er goed voor laat betalen. Van dat geld heb je
dan misschien nog een onbezorgden ouden dag. Je moet
ook naar een zekeren Acquin schrijven, een oude tuinman,
die op 't oogenblik in de gevangenis van Clichy te Parijs
zit. Hij vyeet wat er van Remi geworden is. Laat al je
brieven door den pastoor schrijven en vertrouw verder
niemand in deze zaak.
Ik omhels je voor de laatste maal.
Barberin.
Een heele poos zwegen we alle drie stil.
„Arme moeder Barberin," zei ik toen.
De tranen liepen moeder Barberin over de wangen.
„Ja," zei ze, „'t is een slag. Ach, Jeróme heeft me veel
verdriet gedaan, sedert hij voor het eerst naar Parijs gegaan
is. En toch! Hij was voor dien tijd zoo goed en zorgzaam,
toen waren we zoo gelukkig met elkaar. En 't blijft toch je
man, nietwaar? En nu ben ik zoo heelemaal alleen!"
„En ons dan, moeder. U hebt ons toch nog?"
„Ach, voor hoelang mijn jongen, voor hoelang?"
„Ja," zuchtte Mattia, „'t zal misschien gauw uit zijn.
Ik voelde het, eens zullen we hem kwijt raken voor altijd.
En wie weet hoe gauw al."
Ik barstte in snikken uit
Toen kreeg moeder Barberin medelijden met me. En ze
nam me in haar armen, drukte me tegen zich aan onder
zachte woorden van troost, net zooals ze vroeger deed, toen
ik nog klein was. Dat maakte me weer kalm en rustig.
„Laten we daar nu niet meer over praten," zei ik, „heusch
't zal alles heel anders gaan, dan jullie denkt. Geloof dat
nu toch."
Moeder Barberin en Mattia stemden er beiden mee in.
Maar of ze dat met volle overtuiging deden, dat geloof ik
niet. 't Was meer om mij te troosten en geen verdriet te
doen, dat voelde ik wel.
Toch deed het me zoo goed in de vreemde spanning,
waarin ik meer en meer kwam, dat gevoel, dat ze beiden,
moeder Barberin en Mattia, toch zoo heel veel van me
hielden!
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De pastoor zou onderzoek doen, had hij beloofd. We
moesten nu maar rustig afwachten, tot er antwoord kwam.
Als mijn ouders gevonden werden, zouden ze dadelijk
kunnen vernemen, waar ik was en naar me toe komen.
Mattia en ik bleven dus te Chavanon bij moeder Barberin.
O, er kwam nu zoo'n prettige en gelukkige tijd. Moeder
Barberin kende geen armoede meer, nu ze haar koe weer
op stal had. Ze was den koning te rijk!
Als ik haar wel eens allerlei prachtigs beloofde, later,
als ik eens veel geld had, zei ze altijd: „Je zult me nergens
blyer mee kunnen maken dan je met je koe gedaan hebt
jongen, die koe gekocht voor je eigen zuur verdiende en
bespaarde geld. Mooier cadeau zou je me nooit kunnen
geven, nooit."
Mattia en ik trokken er weer met Capi op uit, om in
den omtrek geld te verdienen. We wilden niet op moeder
Barberin teren. Nu, we kwamen best aan den kost.
Een enkelen keer bleven we wat langer weg, maar als
't eenigszins kon, kwamen we 's avonds thuis. Meestal
brachten we de een of andere tractatie mee.
O, die gezellige avonden en Zondagen by moeder
Barberin! Wat waren we gelukkig Mattia en ik, we spraken
over „moeder" en over „thuis", wat we nooit samen gekend
hadden.
En moeder Barberin fleurde weer heelemaal op.
„Alleen mijn haren," zei ze eens lachend, „die zullen
niet meer zwart worden, jongens."
De dagen waren vol geluk en tevredenheid, vol liefde
en huiselijke gezelligheid. Er gingen weken voorbij dat we
niet meer spraken over my^n ouders en mijn toekomst.
Het leven met zijn toekomst was zóó, dat we geen ander
verlangen hadden, dan dat het altijd zoo blyven mocht!

BESLUIT.
En nu zullen de lezers nog maar naar één ding nieuwsgierig zijn. Heeft Remi zijn ouders nog gevonden? En
hoe is het toen met allen gegaan? Wel, dat wil ik jullie
nu nog tot besluit van dit verhaal even vertellen.
Ja, mijn moeder is tenslotte door den pastoor van het
dorp gevonden. En toen kwamen er natuurlijk groote
veranderingen!
Eenige jaren zijn er sedert voorbij gegaan.
Ik woon nu met mijn moeder in Engeland, op het kasteel
van mijn v o o y | 0 t ^ s . Mijn vader is reeds lang dood. Dien
heb ik dus nOWPgekend
Ik ben heel rijk. Daarom had een oom mij laten rooven
en te vondeling lejgjpfi^twn b\j den dood van mijn moeder
de erfenis te krijgen,^R%iy toekwam.
En dit zullen jullie wel heel aardig vinden: ik ben getrouwd met Lize, die als door een wonder haar spraak
teruggekregen heeft. Moeder Barberin is natuurlijk bij ons,
en we verzorgen haar, zooals ze het vroeger mij gedaan
heeft!
Mattia is mijn broeder gebleven! Hij heeft dure lessen
kunnen nemen en is zoo'n beroemd violist geworden, dat
ik trotsch op hem ben!
Zoo is dus de verwachting van den barbier-musicus van
Mende nog uitgekomen! We hebben samen een reis naar
Lucca gemaakt! Zijn moeder heeft het nu natuurlijk ook
best.
Vader Acquin is weer op zijn tuin en leeft weer even
gelukkig en tevree met zijn gezin, als toen ik nog bij
hen was.
In den hoek van mijn kamer staat het borstbeeld van
den grijzfen meester, den onvergetelijken Vitalis. Na veel
moeite heb ik een portret kunnen machtig worden uit
de laatste dagen van zijn roem en eer. En het is me altijd
of zyn eerwaardig gelaat in rustige tevredenheid op mijn
geluk neerziet.
En terwijl ik deze laatste regels van het verhaal van
mijn veelbewogen leven neerschrijf, ligt Capi aan mijn
voeten en kijkt me vriendelijk aan met zijn trouwe oogen,
waaruit nog altijd zijn zwerversverlangen spreekt
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