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AAN SINTE MARTYN VAN GALLIË
PATROON VAN CLAMECY
Sinte Martyn drinkt den goeden wijn
En laat het water in den molen loopen.
(Spreekwoord uit de 16e eeuw).

VOORBERICHT NA DEN OORLOG
Dit boek was reeds geheel gedrukt en gereed om
te verschijnen voor den oorlog en ik verander er
niets aan. Het bloedige epos, waarvan het nageslacht van Klaas Breugnon juist de helden en de
slachtoffers zijn geweest, heeft er wel voor gezorgd
aan de wereld te bewijzen, dat: „Volksman nog
leeft."
En de volkeren van Europa, triomfantelijk en geradbraakt, zullen, terwijl zij zich de zijden wrijven,
naar ik hoop wat gezonden zin vinden in de overdenkingen van „een lam uit onzen stal, tusschen

wolf en herder."
November 1918.

R. R.

AAN DEN LEZER
De lezers van „Jan Christoffel" verwachten zeker
niet dit nieuwe boek. Het zal hen niet meer verrassen dan het mij gedaan heeft.
Ik was andere werken aan 't voorbereiden, een
drama en een roman handelend in dezen tijd, en in
de ietwat tragische atmosfeer van Jan Christoffel.
Ik heb opeens al de gemaakte aanteekeningen moeten laten rusten, en al de geprepareerde scènes voor
dit onbekommerde boek, waaraan ik den dag te
voren nog niet gedacht had.
Het is een reactie tegen den dwang, die ik mij had
opgelegd in de wapenrusting van Jan Christoffel.
Eerst was deze wel op mijn maat gemaakt, maar
later was zij mij begonnen te knellen. Ik heb een
onoverwinnelijke behoefte gevoeld aan vrije Gallische vroolijkheid, ja, tot oneerbiedigheid toe.
Onderwijl heeft een terugkeer naar mijn geboortegrond, dien ik sinds mijn jeugd niet wèèr gezien
had, mij opnieuw in contact gebracht met de aarde
van mijn Niverneesch Bourgondië en heeft in mij
een verleden gewekt, dat ik voor altijd ingeslapen
dacht, het verleden van al de „Klaas Breugnons"
die ik in mij draag. Ik heb voor hen moeten spreken. Die leelij ke praatjesmakers hebben zeker nog
niet genoeg gepraat bij hun leven. Zij hebben er
gebruik van gemaakt, dat één van hun nakomelingen (hoe vaak hebben zij hem benijd) het gelukkig
voorrecht had schrijver te zijn, om mij aan te stellen
als hun secretaris. Al verdedigde ik mij ook:
„Maar grootvader, jij hebt je tijd gehad! Laat
mij spreken. Elk zijn beurt!"
Zij antwoordden:
„Kleintje, je mag spreken, als ik eerst heb ge XI

sproken. Vooreerst heb je niets interessanters te
vertellen. Ga dààr zitten, luister en mis geen woord.
Kom, mijn kereltje, doe dat nu maar voor je oudje.
Later zul je 't wel zien, als je bent, waar wij nu
zijn... Weet ie, het pijnlij kste van den dood is de
stilte ... Wat te doen? ik heb moeten toegeven en
het dictee opgeschreven. Nu is het uit en ben ik
weer vrij (dat hoop ik tenminste)
Ik zal mijn eigen gedachten vervolgen, als één
van mijn oude praatjesmakers het tenminste niet
weer in zijn hoofd krijgt, uit zijn graf te komen, om
mij zijn brieven aan de nakomelingschap te
dicteeren.
Ik durf niet gelooven, dat het gezelschap van mijn
Klaas -Breugnon den lezers evenzeer zal vermaken
als den schrijver. Laten zij dan tenminste dit boek
nemen zooals het is, eerlijk en oprecht, zonder de
pretentie de wereld te hervormen, of haar te verklaren, zonder politiek of metaphysica, een boek
„op zijn goed Fransch", dat is als een mensch die
lacht met het leven, omdat hij 't goed vindt en welvarend is. Kortom, gelijk de Maagd van Orleans
zegt (haar naam moest onvermijdelijk aangeroepen
aan 't hoofd van een Gallisch verhaal,) vrienden
„neemt het welwillend aan."
ROMAIN ROLLAND.
Mei 1914.
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I.
DE LEEUWERIK EN MARIA LICHTMIS
2 Februari.

Gezegend zij Sinte-Maarten ! De zaken vlotten
niet meer. Onnoodig nog langer te zwoegen! Ik heb
genoeg gewerkt in mijn leven. Laten we 't er eens
van nemen. Daar ben ik dus, gezeten aan mijn tafel,
rechts de wijnkruik, links de inktkoker, vóór mij
breidt een gloednieuw cahier zijn witte bladen noodend uit. Op Uw gezondheid, mijn zoon, laten we
wat babbelen! Beneden raast mijn vrouw. Buiten
giert de noordewind en er dreigt oorlog. 't Gaat ons
niet aan. Hoe heerlijk weer zoo samen te zijn, mijn
liefje, mijn lekkere dikke schat ... (Ja, ik heb 't
tegen jou, kleurrijke tronie, aardige, lachende tronie
met je lange, Bourgondische neus, die schuin op 't
gezicht staat als 'n hoed op één oor). Maar zèg me nu
eens, hoe komt het toch, dat ik 't zoo plezierig vind
om je wèèr te zien, om me, heel alleen met me zèlve,
hèèn te buigen over mijn ouwe gezicht, om vroolijk
langs zijn voren te wandelen, om (met welk een
innigheid!) mij te laven aan oude herinneringen, die
zijn, gelijk verschaalde wijn jarenlang bewaard in 't
diepst van mijn kelder, als een kostbaarheid?
Droomen is nog niets, maar opschrijven wat men
droomt!
Wat zeg ik dààr, dráómen P Maar mijn oogen zijn
wijd open op de werkelijkheid, kalm en spotachtig,
met lachrimpeltjes bij de slapen; leege droomen zijn
goed voor anderen! Ik vertel wat ik gezièn heb, wat
ik gezègd en gedaan heb ... Is dat geen groote
dwaasheid? Wààrvoor schrijf ik dan toch? Zeker
niet om beroemd te worden, ik ben geen idioot en
1
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weet, goddank, wat ik waard ben ... Voor mijn
kleinkinderen ? Maar wat zal er over zijn van alle
mijn papperassen, na tien jaar? Mijn ouwe vrouw
is j aloersch, ze verbrandt wat ze vindt.. . Maar voor
wie dan? Wel, voor mezelf. Voor mijn eigen genoegen. Ik stik, als ik niet schrijf. Ik ben niet voor niets
de kleinzoon van den grootvader, die niet slapen
kon, vóór hij, netjes, vlak voor bedtijd, al de glaasjes
wijn, die hij had ópgeslurpt en teruggegeven, had
opgeteld en nèèrgeschreven. Ik máet praten en aan
't wóordgerakket van mijn Clamecy drink ik me
niet zat. Ik moèt me uitstorten, gelijk die ander, die
ezelsooren maakte voor koning Midas. Ik heb 'n
beetje 'n lange tong, als men mij kwam te hooren,
wie weet, waagde ik mijn bestaan er niet aan. Maar
mijn hemel, des te erger. Als ik niets waagde, 'k zou
barsten van verveling. ik houd er van om, als onze
groote witte ossen, in den avond te herkauwen, wat
ik daags gegeten heb. Wat is 't heerlijk, te bevoelen,
te betasten, tot balletjes te kneden, alles wat men
gedacht, waargenomen, bijeengegaard heeft, te
savoureeren, telkens weer, te laten smelten op je
tong, langzaam, genietend, door te slikken, (terwijl
men 't zichzelve vertelt,) dat, wat men geen tijd heeft
gehad goed te proeven, omdat men 't in der haast
moest grijpen. Hoe goed is 't zijn klein heelal rond
te gaan en te zeggen: Dat is van mij. Kou, noch vorst
hebben er vat op. Koning, noch paus, noch oorlog.
Zelfs niet mijn ouwe brompot... Vooruit, laat ik
eens even de rekening opmaken van dit klein
heelal.
Vooreerst bezit ik -- en dit is 't allerbeste — be2
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zit ik mezelf. Klaas Breugnon, een goed jong, van
Bourgon, niet meer jong, de vijftig voorbij maar
stevig en blij, oogen frank en vrij, tanden gezond,
manieren en buikje rond, met mooi, dicht geplant
haar, een beetje grijs maar. Ik had het liever blond,
dat zal ik niet zeggen, en ook niet, dat ik vies zou zijn
van uw voorstel, om twintig of dertig jaar terug te
gaan. Maar toch, vijf kruisjes, 't is een mooi ding.
Lach er maar om, jongeling. Zoover brèngt iedereen
't nog niet. Geloof maar, dat het niets is, zijn lichaam
vijftig jaar aaneen langs Frankrij ks wegen te hebben
gesleept, met dit weer. Lieve mensch, wat een regen,
wat een zonneschijn hebben we op onzen nek gekregen. Wat zijn we gekookt geworden, gewasschen
en gebraden! 0, die ouwe tanige knapzak, wat een
vreugden wat een verdriet hebben we erin gestopt,
wat een slimheden, ernst, grappen en dwaasheden.
Kaf en koren, vijgen en rozijnen, vruchten, rijp en
onrijp, rozen en bottels, wat hebben we niet bekeken, geweten, gelezen, bezeten en beleefd! En
dit alles opgehoopt, wild dooreen in onze weitasch.
Welk een genot erin te mogen grabbelen!... Hola
Klaas, we grabbelen morgen. Als ik begin temèt dan
kom ik nooit klaar met ... Dus eerst nu dit: de
korte inventaris opmaken van mijn bezit. Ik ben
eigenaar van een huis, een vrouw, vier jongens, en
een meisje (getrouwd goddank), een schoonzoon,
(nogal logisch), achttien kleinkinderen, een grijzen
ezel, een hond, zes kippen, en een zwijn. Of ik ook
rijk ben! Ik zet mijn bril recht, om mijn schatten
van naderbij te kunnen bekijken. Eerlijk gezegd,
spreek ik van de laatsten alleen bij herinnering. Oorlogen zijn over ons heengegaan, soldaten, vrienden
3
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zoowel als vijanden. Het zwijutje is gezouten, de
ezel heeft stijve pooten, de kelder is onttakeld, de
kippen ontpluimd.
Maar de vrouw, hààr heb ik, God bewaar me!
Hoort 'r is brullen. Onmogelijk mijn geluk te vergeten: het is van mij, het is van mij, het lieve vogeltje, Ik ben de eigenaar. Drommeisch jong van een
Breugnon! De heele wereld benijdt je . . . Heeren,
je hebt maar te spreken. Als iemand haar wil...
Een spaarzame, werkzame, sobere, eerlijke vrouw,
enfin, ze zit tot haar keel vol deugden (dit alles voedt
haar niet, ik moet het bekennen, en liever, zondaar,
heb ik één lekkere, vette zonde dan zeven magere
deugden. . . Maar, beoefnen wij de deugd - bij gebrek aan vreugd - 't zij God tot geneucht ...) Ai,
hoor hoe ze aangaat ons houterig-Trijntje-Venijntje,
ze vult het huis mt haar magerheid, ze snuffelt, ze
klimt, ze sniert, ze gromt, bromt en moppert; van
zolder tot kelder, vervolgt ze het stof en de rust.
Wij zijn nu al bijna 30 jaar getrouwd. De duivel
mag weten waarom. ik hield van een ander, die me
bespotte, en zij wilde mij, doch ik háár niet. Het
was indertijd een bleeke zwartkop, haar scherpe
pupillen zouden me levend verslonden hebben en
ze waren hard en stekend als staal. Ze beminde me, ze
beminde me tot gèkwordens toe. Omdat ze me altijd
vervolgde als een obsessie (wat zijn de mannen toch
dom!) enfin, een beetje uit medelijden, een beetje uit
ijdelheid, voor een groot deel omdat zij mij verveelde,
kortom, om me van haar te bevrijden (probaat mid
del) werd ik (als de man die in 't water gaat staan om
zich tegen den regen te beschutten), werd ik haar
man. Sedert dien heb ik de deugd bij mij thuis.

4
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En zij, zij wreekt zich, het zachte schepseltje.
Waarom ? Omdat ze me bemind heeft. Ze maakt me
razend; dat zou ze wel willen ten minste; maar
geen kans hoor; ik hou te veel van mijn rust en ben
niet zoo dwaas om door wat woordgeraas mij te
geven een aasje melancolie. Als 't regent, ik zegen't.
Als het dondert, ik overdonder 't. En als ze krijscht,
lach ik.Waarom zou ze niet krijschen ? Zou ik het die
vrouw durven beletten? Ik wil haar dood niet.
Waar je de vrouw ziet, daar is de stilte niet. Laat zij
haar liedje maar zingen, ik zing het mijne. Als zij
't maar niet in haar hoofd krijgt mij den mond te
stoppen, (daar past ze wel op, ze weet wat het haar
zou kosten), dan mag de hare kweelen ieder
vogeltje zingt zooals het gebekt is.
Overigens, of onze instrumenten nu samenstemmen of niet, we hebben er toch flinke brokken mee
gewrocht: een meisje en vier jongens. Allen gezond
en welgevormd, ik heb de stof, noch den arbeid
gespaard. Toch, de eenige van 't nest, in wie ik mijn
zaad herken, heel en al, is mijn ondeugd Martine,
mijn rakker van 'n meid! Wat een last heeft ze me
gegeven, voor ze, zonder schipbreuk te lijden, de haven van 't huwelijk is binnen gezeild. Oef, nu is ze
kalm geworden ... Je moet daar niet te vast op
bouwen, maar 't gaat mij nu niet meer aan. Zij
heeft mij genoeg laten waken en draven. Nu is de
beurt aan mijn schoonzoon! Florimond, de koekebakker laat die maar over zijn oven waken ... Wij
twisten altijd, als we bij elkaar zijn, maar niemand
begrijpt ons zoo goed, als ik haar en zij mij. Braaf
meisje, bedachtzaam tot in haar dwaasheden, en
eerlij k, éérlij k als 't maar pret geeft, want voor haar
5
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is verveling de grootste der ondeugden, Ze Ziet tegen
geen moeite op; moeite is strijd, strijd is geluk. En
ze hofidt van 't leven; ze weèt wat goed is, net als ik;
ze is mijn vleesch en mijn bloed, Alleen, - ik was tè

royaal toen ik haar maakte.
Met de jòngens ben ik niet zoo goed geslaagd.
Mèèder heeft haar best gedaan - het baksel is mis
lukt. Van de vIèr
zijn er twee schijnvroom als zij, en
nog wel van twee elkaar vijandige huichelaars-ras
sen. De één zit altoos tusschen de zwartrokken, de
pastoors, de schijnheiligen; de ander is hugenoot. ik
vraag me af, hoe ik die brouwsels klaar heb gebrouwen. De derde is soldaat, trekt uit ten oorlog, vagabondeert, ik weet zèlf niet wáâr. En wat den vièrde
betreft, hij is nièts, nièts, heelemaal nièts. Een
schaapachtig, niètszeggend winkeliertje. ik gaap al,
als ik aan hem denk. Ik herken mijn ras alleen als
we, met de vork in de vuist, met z'n zessen zijn gezeten rondom mijn tafel. Aan tafel slaapt er gèèn,
daar zijn we 't allen eens, en 't is 'n mooie vertoo
ning ons te zien: werken met de kaken, met onze
twee handen het brood klein maken, en den wijn
naar binnen gieten, zônder verschieten.
Na de meubelen spreken we over de woning. Zij
is mijn dochter ôôk, ik heb hem gebouwd, stuk
voor stuk, niet éénmaal, maar drie maal, aan den
oever der Beuvron, die luie, vette, groene tax, weldoorvoed met aarde, poep en gras, ik heb hem gebouwd, aan den overkant van de brug, even buiten
de voorstad, hij ligt daar nu lekker en 't water be
spoelt zijn buik. Recht er tegenover, verrijst, fier en
licht de toren van Sinte-Maarten met het geborduurde rokje en het bloemrijk portaal; vandaar
6
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stijgen op de steile, donkere traptreden van OudRome... als in 't paradijs.
Mijn huisje, mijn kluisje is gelegen buiten de
poorten. Zoo komt het, dat, telkens als men vanaf
den toren in de vlakte een vijand ziet naderen, de
stad haar poorten sluit en de vijand op mij stuit.
Hoewel ik praten bemin, ik dèze praatjes onaangenaam vin. Meestal ga ik er van deur en laat de sleutel op de deur. Maar als ik terugkom — dan vind ik
soms noch sleutel noch deur weerom: niets dan
de vier muren. En dan bouw ik maar wèèr.
Ze zeggen:
„Stomkop, je werkt voor den vijand. Laat je
molshoop in den steek en kom binnen de omheining, dààr ben je veilig."
ik antwoord:
La la la! Ik leef hier naar mijn aard. Ik wèèt, achter een dikke muur was ik beter bewaard. Maar wat
zou ik er zien P De muur ! Ik zou uitdrogen van verveling. Ik maèt me vrij kunnen bewegen. Ik moet
mij in al mijn heerlijkheid kunnen uitstallen aan
den oever van mijn Beuvron, en als ik niet tot werken kom, dan wil ik vanuit mijn tuintje de lichtspiegelingen zien in het kalme water, de bellen die de
visschen, al boerend, op zijn oppervlak maken, de
fijne grassen die in zijn diepte bewegen, ik wil er
hengelen, mijn lompen laten bengelen en er mijn
potje leegen.
En ten slotte, ik heb hier mijn leven gesleten, van
veranderen wil ik niets meer weten. Er kan me
niets ergers overkomen dan me reeds is overkomen.
Ge zegt: men zal nog eens weer verwoesten mijn
woning? Best mogelijk. Lieve menschen, denkt ge,
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dat Ik meen te hebben gebouwd voor de Eeuwigheld? Maar, lieve hemel, waar Ik éénmaal ingenesteld ben, daar krijgen ze me niet gemakkelijk wèg.
Twéémaal heb Ik 't huis overgebouwd, tiènmaal zal
Ik 't doen als 't moet. Nièt dat je 't voor je plezier
doet. Maar veranderen — tièn maal zoo erg. ik zou
zijn als een lichaam zonder vel. Ge biedt me een
ander huis aan: nieuwer, blanker, mooier? Het zou
vallen in vàlsche plooien om mijn lijf of ik zou
het doen barsten. Nee hoor, ik hou meer van het
mijne.
Kom, laat ik eens resumeeren: de vrouw, de kinderen en de stulp. Ben ik al mijn bezittingen langs
geweest? Het bèste blijft me (ik bewaar 't als 't lekkerste beetje) mijn arbeid. Ik ben schrijnwerker,
behoor tot het gilde der heilige Anna. Bij optochten
en processies draag ik den staf, versierd met passer
en lier, waarop de grootmoeder Gods lezen leert aan
haar heel kleine meisje, Maria, vol van genade, niet
grooter dan een laars. Gewapend met hamer, steekbeitel en schaaf, regeer ik aan mijn werktafel het
knoestig eikenhout en 't gladde notenhout.
Wat zal ik eruit halen P Al wat me wil behagen, en
wat de klanten kunnen betalen. Hoevele vormen,
verborgen en inééngedrongen, slapen daarbinnen!
Om de schoone slaapster te wekken, behoeft men
slechts tot 't diepst van 't woud door te dringen gelijk haar minnaar. Maar de schoone, die ík ontdek
onder mijn schaaf is geen schaap. Liever dan een
magere Diana (plat van voren en plat van achteren)
is mij een Bourgondisch meubel, met bronskleurig
vernis, krachtig, overvloeiend van leven, zwaar van
vruchten als een wijngaard, een mooie buikige kof 8
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fer, een gebeeldhouwde kast, naar de ruwe fantaisie
van meester Hugo Sambin, ik bekleed de huizen
met paneelen en versieringen. ik ontrol de rondingen der wenteltrappen, en gelij k uit een leiboom de
appels zoo toover ik uit den muur de meubelen te
voorschijn, breed en stevig, geschapen voor de

plaats waar ik ze geënt heb. Maar mijn grootste
feest is, als ik op mijn blad kan teekenen al wat leeft
en lacht in mijn verbeelding: een beweging, een gebaar, de ronding van een rug, de zwelling van een
borst, bloemrijke gewelven, een guirlande, potsierlijke gestalten, of als ik in de gauwigheid het snoet
van een voorbijganger te pakken krijg en vastleg op
mijn plank. ik heb tot vreugde van mij en van mijn
braven pastoor op 't koor van de kerk te Montreal
die zetels gebeeldhouwd (mijn meesterwerk), waar
men twee burgers Ziet klinken en lachen, aan tafel,
rondom een wijnkruik en waar twee brullende
leeuwen elkaar een been ontrukken.
Werken, drinken, drinken, werken, welk een
schoon bestaan,.. ik Zie om mij heen onhandige
mopperaars. Ze zeggen, dat ik 't oogenblik van zingen slecht gekozen heb: het is zoo'n droevige
tijd,.. Er bestààt geen droevige tijd - er bestaan
alleen droevige menschen, ik hoor er niet bij, God
dank, Stelen ze, moorden ze? Dat zal altijd zoo blij
ven - ,Ik steek mijn hand in 't vuur, dat over vier
honderd jaar onze achter-achter-neven elkaar even
verwoed in 't haar zullen vliegen en mekaar de huid
openkrabben, als wij nu. ik zeg nièt, dat ze geen
honderd nieuwe manieren zullen hebben uitgevonden, om het bèter te doen dan wij. Maar ik wed, dat
ze geen nieuwe manier van drinken hebben uitge
-

-
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dacht, en ik tart ze het beter te doen dan ik... Wat
zullen ze doen, de zotten, over vierhonderd jaar?
Misschien, dank zij het gras van den pastoor van
Meudon, die wonderbare Pantagruelion, zullen ze
de regionen van de maan, de fabriek van den bliksem en de spongaten van den regen bezoeken, of wel
in den hemel komen wonen en klinken met de
goden... Goed hoor, ik ga met ze mee. Zijn ze niet
mijn nageslacht, door mij voortgebracht? Zwerm
maar, engeltjes! Maar waar ik ben, dààr is het veiliger. Wie zegt mij dat over vierhonderd jaar de wijn
even lekker zal zijn?
Mijn vrouw verwijt me, dat ik de goede dronkenschap te veel bemin. Ik veracht niets. Ik hou van alles wat lekker is: lekker eten, lekkere wijn, blijde
vleeschelij ke vreugden, en dróómen, teederder van
huid, zacht en donzig, het zalig niets-doen, waarin
je alles doet (je bent jong, schoon, wereldveroveraar,
hervormer der aarde, je hoort het gras groeien en
spreekt met dieren, menschen en goden) en jij mijn
ouwe kameraad, die mij niet verraadt, mijn vriend,
mijn Achates, mijn arbeid! ... Wat is 't héérlij k
voor zijn werktafel te staan, het gereedschap in de
hand; je zaagt, je schaaft, klopt en holt uit, je snijdt,
vijlt en beitelt, je stampt fijn en verbrijzelt de levende, krachtige materie, die weerbarstig is en buigzaam,
het zachte, vette notenhout, dat trilt onder de vingers als een feeënstaf j e, de roze en blonde lijfjes, de
donkere en goudbruine lijfjes van onze boschnimfen, van haar sluiers beroofd, en door den bijl bewerkt. Vreugde van de vaste hand, van de bezielde
vingers, die grove vingers, die het teere kunstwerk
scheppen! Vreugde van den geest, die gebiedt over
10
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de krachten der aarde, die in het hout, in het ijzer of
in den steen de rythmische grillen grift van zijn
edele verbeelding. Ik voel me de koning in een rijk
van verbeelding. Mijn akker geeft me zijn vleesch
en mijn wijngaard zijn bloed. Mijn kunst terwille,
stuwen de aardgeesten het levenssap op in al wat
leeft, ze rekken en strekken, doen zwellen en polijsten aan de draaibank de mooie leden der boomen,
die ik ga liefkoozen. Mijn handen zijn gehoorzame
dienaren, bestuurd door mijn meestergezel, mijn
ouwe hèrsen kas, die, zelf aan mij onderworpen, het
spel regelt, zooals 't mijn droom behaagt. Wie werd
aóit beter gediend dan ik? 0, wat een mooi koninkje ben ik! Heb - ik misschien geen rècht, te drinken
op mijn gezondheid? En vergeten we niet te drinken (ik ben niet ondankbaar) op mijn brave onderdanen. Gezegend zij de dag, waarop ik ter wereld
kwam! Wat is onze aardbol vol lachende schoonheid, zalig om aan te zien, zoet om te proeven!
Groote God, wat is het leven heerlijk! Al stop ik me
ook vol, altijd heb ik honger, ik kwijl ervan; al ben
ik ook ziek, op elk uur van den dag komt het water
me in den mond bij 't zien van 't feestgelag door zon
en aarde aangericht...

Maar ik bluf, vadertje; de zon is dood, het vriest
in mijn heelal. Die schurk van een winter komt hier
binnen. De pen struikelt in mijn stijve vingers. God
vergeef me, een ijspegel vormt zich in mijn glas, en
mijn neus verbleekt, o, vreeselij ke kleur, o doodswade! ik haat bleekheid! Hóla, schudden we ons
uit! De klokken van Sinte-Martijn luien en beieren.
Het is Maria- Lichtmis vandaag... „De winter gaat
11
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heen, of verdubbelt zijn kracht..." De leelij kert,
hij verdubbelt zijn kracht. Wel, laten we doen als hij.
Kom, vooruit, trotseeren we hem op den open weg,
van aangezicht tot aangezicht...
0, die heerlijke kou. Honderd naalden prikken
mij in de wangen. Verscholen om den hoek van de
straat, pakt de storm mij bij mijn baard. Ik gloèi.
Gezegend zij God, mijn kleur wordt weer gezond!
Ik hoor met genot mijn stappen klinken op den harden grond. Wat hèbben ze toch, al die lieden, met
hun armzalige zure gezichten? Kom, vroolij k, vroolij k vriendinnetje, op wie ben je toch boos? Op die
oolijke wind, die je rokken opwaait? Hij doet er
goed aan, hij is jong. 0, was ik het ook maar! hij
bijt op de goede plaats, de oolij kert, hij kent de
fijne beetjes. Geduld, moedertje, iedereen moet
leven — En waar ga je toch heen, met den duivel op
de hielen? Naar de mis? La us Deo Hij zal altijd
baas blijven over den booze. Als de huilers lachen
gaan, dan gaat het ijsje smelten Lach je al? Dàn
gaat het goed En waar of Ik zoo naar toe rèn ?
Net als jij, naar de mis. Maar niet naar die van den
pastoor. Naar de mis der open, wijde velden.
Ik ga eerst bij mijn dochter aan, om mijn kleine
Glodie te halen. Wij maken eiken dag onze wandeling samen. Zij is mijn beste maatje, mijn kleine
schaapje, mijn kweelend vogeltje. Zij is al meer
dan vijf jaar, slimmer dan een muisje, en prikkelender op de tong dan mosterd. Zoodra ze me ziet,
holt ze naar me toe. Ze weet, dat Ik altijd mijn
mandje vol vertelsels heb. Ze houdt er evenveel
van als ik.
ik neem haar bij de hand.
12
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„Kom kleintje, we gaan den leeuwerik tegemoet."
„De leeuwerik ?"
„Het is Maria- Lichtmis. Wèèt je dan niet, dat hij
vandaag terugkomt uit den hemel?"
„Wat is hij er gaan doen P"
„Voor ons het vuur gaan halen."
„Het vuur'"
„Het vuur dat de zon maakt. Het vuur dat de
ketel van de aarde aan de kook brengt."
„Was het dan weg, dat vuur?"
„Ja, op Allerheiligen. Elk jaar, in November,
gaat het weg, om de sterren te warmen."
„En hoè komt het weerom P"
„De drie vogeltjes zijn het gaan halen."
„Vertel."
Ze trippelt over den weg. Net een meesje, zoo
lekker warmpjes gehuld in haar witte tricot manteltje en met haar blauwe mutsje op. Ze vreest
de kou niet, maar haar ronde wangetjes zijn rood
als appeltjes en haar stompneusje loopt als een
fonteintje...
„Kom kuikentje, snuiten, blaas trompet!"
De lampjes gaan aan in de lucht. Zou dat ter eere
van Maria- Lichtmis zijn?
„Vertel, Grootvader, de drie vogeltjes...
(Ik laat me graag bidden) !
„De drie vogeltjes zijn op reis gegaan. De drie
waaghalzen: Winterkoninkje, Roodborstje en vriend
Leeuwerik. De eerste, Winterkoninkje, altijd levendig en guitig als Klein Duimpje en fier als Artaban,
ontdekt in de ruimte het ronddraaiend vuur; 't lijkt
net een gerstekorrel. Hij schiet er op toe. „Ik heb
13
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het, ik En de anderen roepen : „Ik, ik, ik ! Maar
Winterkoninkje heeft het al, in de vlucht, in zijn
bekje gepakt en daalt nu neer zoo vlug als de bliksem. „Brand, brand, hij verbrandt !" Of 't kokende
pap was, zoo gooit Winterkoninkje het heen en weer
door zijn bekje, hij kan niet meer, hij gaapt, zijn
tong vervelt, hij spuugt het uit, hij verstopt het
onder zijn vleugeltjes... „Ai, ai, brand." De vleugeltj es vatten vlam... (Heb je zijn rossige vlekjes
wel gezien en zijn gefriseerde veertjes !) ... Roodborstje vliegt hem dadelijk te hulp. Hij pakt het
zaadje op en verbergt het teeder onder zijn zachte
vestje. En daar wordt me het mooie vestje rood,
rood en Roodborstje roept: „Genoeg, genoeg, ik heb
er genoeg van, mijn mooie kleedje is verbrand."
Maar daar komt vrindje Leeuwerik aan, hij grijpt in
de vlucht de vlam, die al ontsnappen wilde naar den
hemel en snel en zeker, als een pijl uit den boog, zoo
komt hij neer op de aarde en begraaft met zijn bekje
het mooie zonnezaadje in onze bevroren voren, die
van zaligheid bezwijmen ..."
Mijn geschiedenis is uit. Glodie snapt op haar
beurt. Bij 't verlaten van de stad heb ik haar op mijn
rug genomen: we gaan den heuvel beklimmen. De
lucht is grijs, de sneeuw kraakt onder de klompen.
De struiken en de magere boompjes met de dunne
takjes zijn witbemanteld. De blauwe rook der hutten
stijgt recht en langzaam naar den hemel op. Men
hoort geen ander geluid dan 't stemmetje van mijn
kikkertje. Wij komen boven aan. Aan onze voeten
ligt de stad, die de luie Yonne en de heuvelende
Beuvron als linten omsluiten. Al is ze ook met
sneeuw getooid, al is ze ook van kou verstijfd, ril !"

14
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lend en huiverend, toch verwarmt ze mij 't hart, altijd als ik haar zie.
O, stad van schoone lichtspelingen en golvende
heuvelen! Om U heen, inéén gevlochten als strootjes
van een nest, slingeren zich de teedere lijnen der
glooiende weiden. De boschrij ke bergen, ronden en
rekken zich als golven, in vijf of zes rijen; ze blauwen in de verte, ze deinen zachtkens, men zou zeggen een zee. Maar deze zee heeft niets van 't ver
dat Ulysses en zijn eskader teis--radelijkmnt,
terde. Hier geen stormen. Geen hinderlagen. Alles
is kalm. Alleen schijnt een heel zacht briesje soms
éven de ronding van een heuvel te doen zwellen.
Van golftop tot golftop gaan de wegen, recht en rustig, en schijnen, gelijk een schip, een lijn van kielsop
achter te laten. Op de kammen der golven in de
verte, verheft de Madeleinekerk van Vézelay zijn
masten. En héél dichtbij, aan de bocht van de kronkelende Yonne, steken de rotsen van Basseville hunne everzwijntanden tusschen 't dichte kreupelhout
door.
In de holte, gevormd door den cirkel der heuvels
ligt de stad, nonchalant en getooid met sneeuw.
Aan haar wateren glooien haar tuinen, haar hutten,
haar lompen, het vuil en de harmonie van haar liggend lichaam en haar hoofd gekroond met haar gecise eerden toren.
Zoo bewonder ik het huisje waarvan ik de slak
ben. De klank der klokken van mijn kerk stijgt op
in het dal; hun zuivere stemmen verspreiden zich
als een kristallen stroom in de fijne vrieslucht. Terwijl ik verrukt hun muziek inadem, breekt opeens
een zonnestraal door het grijze dek heen, dat den
15
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hemel verborg. En juist op dat oogenblik klapt mijn
Glodie in de handen en roept.
„Grootvader, ik hoor hem. De leeuwerik, de
leeuwerik! ...
En ik, die lach van geluk om haar frissche stemmetje, ik omhels haar en zeg.
„Ik ook, ik hoor hem. Leeuwerik in de lente..."
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II.
HET BELEG OF DE HERDER, DE WOLF EN
HET LAM
„Drie lammeren van Chamoux zijn niet te veel
Om 'n wolf te vliegen naar de keel".

Half Februari

Mijn kelder zal gauw leeg zijn! De soldaten, die
Mijneer de Nevers, onze hertog, ons zond om ons
te verdedigen, hebben zoo juist mijn laatste vaatje
wijn aangesproken. Verliezen we geen tijd, helpen
we ze drinken! Bankroet gaan is goed, maar in alle
vroolij kheid ! Het is niet voor 't eerst! Als het de
hemelsche goedheid behaagt, zal het niet voor de
laatste maal zijn!...
Beste jongens! Ze zijn bedroefder dan ik, als ik
hen vertel dat het vocht in het vat zakt! ... ik weet
dat er onder mijn buren zijn, die dit tragisch opnemen ! Ik kan het niet meer, ik ben het moe; ik heb
te veel comediespel gezien in mijn leven, ik neem
de goochelaars niet meer enstig. Wat een troep van
die huichelaars heb ik gezien sinds ik op de wereld
ben: Zwitsers, Duitschers, Gascogners, Lotharingers, oorlogsbeesten met het harnas op den rug
en de wapens in de vuist, verslinders van gepeupel,
uitgehongerde jachthonden, nooit moe arme slokkers te eten! Wie zou óóit gelooven voor welke
bagatellen ze op mekaar lostrekken. Vandaag is het
voor den Koning, mórgen voor de Ligue. Nu zijn
het de zwartrokken, dan de hugenooten ! Alle partijen zijn evenveel waard, de beste nog niet eens het
touw van den beul. Wat gaat het ons aan of deze
dief of een andere aan het hof schurkestreken uit 17
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haalt ! En de pretenties, die ze hebben, om God in
hun zaken te mengen: lieve help ! Goeie menschen,
laat het maar aan Hem over, Hij heeft er den leeftijd
voor. Als de huid jou jeukt, krab dan zèlf, God heeft
je niet noodig. Hij is mans genoeg, voorzoover ik
weet. Hij zal zich wel krabben, als 't Hem behaagt...
Het gekste is, dat ze mij ook willen dwingen hem
den baard te scheren! ... Heer, ik eer U, en ik geloof, zonder te bluffen, dat wij elkaar meer dan ééns
per dag ontmoeten als tenminste het oude spreek
woord waar is: „God ziet, die van den goeden wijn
geniet." Maar het zal niet in mijn hoofd opkomen
om te zeggen, zooals die schijnvromen, dat ik je ken,
dat je mijn neef bent, dat gij mij Uw laatsten wil
hebt geopenbaard. Gij zult me tot mijn eer moeten
nageven dat ik U met vrede laat, en alles wat ik van
U vraag is, dat ge mij ook met rust zult laten. Wij
hebben beide genoeg te doen, met orde te houden in
ons huis, gij in Uw groot heelal, en ik in mijn klein.
Heer, Gij hebt mij in vrijheid geschapen, ik wil U
ook vrijlaten. Maar daar willen me die schelmen,
dat ik Uwe zaken regel, dat ik vóór U zal spreken,
dat ik zeg hoe gij gegeten wilt worden en dat ik
iedereen, die U anders wil verorberen, tot Uw en
mijn vijand verklaar, Mijn vijand? Neen, hoor, ik
heb er geen. Alle menschen zijn mijne vrienden. Als
ze vechten, is 't voor hun genoegen. ik voor mij, ik
berg me bijtijds... Ja, als ik kan. Maar ze willen
het niet, de schreeuwers. Als ik niet de vijand ben
van den één, dan heb ik er dadelijk twéé andere.
Welnu, daar ik tusschen twee kampen sta, dan ook
vechten, vooruit maar. 't Is mij hetzelfde. Liever
-
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dan aambeeld, aambeeld, aambeeld, eerst aambeeld
zijn en dan hamer.
Maar wie zal me nu eens zeggen, waarom al die
diertjes op aarde zijn gezet, die Edellieden, die
politiekers, en groote hanzen, die Heeren zijn over
ons lieve Frankrijk en al gloriezingend, netjes zijn
zakken leegkloppen ? Niet zat van onze penningen,
willen ze er nog vreemde voorraden bij verslinden.
Ze bedreigen Duitschland, hunkeren naar Italië,
steken hun neus in den harem van den grooten
Turk; ze zouden de halve aarde willen inslikken,
waarop ze niet eens kool kunnen planten! ... Kom,
vrede vriendje, maak je niet zoo dik! Alles is goed
zooals 't is... in afwachting van den dag dat we
't beter zullen doen, dat zullen we zoo spoedig
mogelijk. Alle beestjes kunnen ons dienen, hoe armzalig ze ook zijn. ik heb hooren vertellen dat de
goede God eens (maar Heer, ik praat vandaag alleen
over U,) wandelend met den Heiligen Petrus langs
de voorstad van Beijant 1 , eene vrouw kwam te zien,
die op den drempel van haar woning, zich dood zat
te kniezen. Ze verveelde zich zóó, dat onze Vader in
de goedheid zijns Harten, uit zijn zak, zegt men, een
honderdtal luizen haalde, ze haar toewierp en riep:
„Hier, vermaak U, mijne dochter!" En daar wordt
me de vrouw wakker, ze trekt ter jacht en telkens
als ze zoo'n beestje te pakken krijgt, grijnst ze van
genoegen. De Hemel heeft zeker dezelfde liefdadigheid betracht, toen hij ons ter afleiding die tweebeenige beestjes zond die ons de vleugels knotten.
Laten we dus lachen en vroolij k zijn. Het schijnt, dat
ongedierte een teeken is van gezondheid. (Onge1) Betléem, voorstad van Clamecy. R. R.
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dierte, dat zijn onze Meesters). Verheugen we ons
dus, o, mijne broeders, want in dat geval maakt niemand het beter dan wij. En dan, (ik fluister het
U toe). „Geduld, wij trekken aan 't langste eind.
Kou, vorst, kwaad volk van buiten en van 't hof,
alles .heeft zijn tijd en gaat voorbij. De goede aarde
blijft en wij, om haar vet te maken. In één enkelen
worp zal ze hebben goedgemaakt ... Laten we in
afwachting ons vaatje wijn leeg drinken! Voor de
oogsten der toekomst moet plaats gemaakt."

Mijne dochter Martine zegt:
Je bent een opsnijer. Wie je hoort, zou meenen,
dat je niets doet dan werken met je keel: babbelen
en kletsen als de klepel van een klok, versmachten
van dorst en in de lucht staren, en dat je slechts
leeft om te fuiven, en alles bij mekaar te zuipen, en
in werkelijkheid kun je geen dag zonder arbeid. Je
zou dus willen, dat men je hield voor een onbezonnen verkwistenden, slordigen zwierbol,die niet wist
wat er in en uit zijn geldbuidel ging en toch zou je
ziek worden, als je heele dag niet was geregeld van
uur tot uur, zooals van een toren het klokkenspel;
je weet op een cent na alles wat je hebt uitgegeven
sedert verleden jaar Paschen en niemand kent hem
die jou heeft beet gehad ... Onschuld ... Malloot!
Kijk me dat lammetje!.,. Drie lammeren van
Chamoux zijn niet te veel om 'n wolf te vliegen naar
de keel.

Ik lach en geef weerwerk aan de dame, die niet
op haar mondje is gevallen. Zij heeft gelijk, het
kind ... Zij heeft ongelij k het te zeggen. Maar een
vrouw verzwijgt alleen wat ze niet weet. En ze kent
20
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me, want ik heb haar bekend ... Kom Klaas
Breugnon, beken het maar jong: al doe je dwazer
dan ooit, heelemààl gek ben je toch nooit ! Drommels, zooals iedereen heb je een gek in je mouw
wonen, je laat hem er soms uitkomen, maar naar
binnen er mee, als je je handen vrij en 't hoofd kalm
moet hebben om te arbeiden. Gelijk bij alle Franschen is het instinkt van orde en rede zóó vastgeankerd in je hersenkas, dat je je kunt vermaken met
dwaas te zijn; er is geen gevaar dan voor hen, die
(arme onnoozelen) je met open mond staan aan te
gapen, om je na te apen. Fonkelende gesprekken,
gezwollen verzen, allerdolste plannen, zijn verleide lij ke zaken; je raakt in extase, je vat vuur. Maar
wij verbranden alleen ons klein goed, de groote
blokken hout bewaren wij, netjes opgestapeld, in
onzen voorraad. Mijn verbeelding maakt pret en
speelt komedie voor mijn rede, die lekkertjes gezeten, toeschouwt. Alles is geschapen tot mijn vermaak. Het heelal is mijn schouwtooneel en ik volg
de vertooning, zonder mij van mijn leunstoel te
roeren. Ik applaudiseer bij Francatippa of Matamore, ik geniet van toernooien en koningsfestijnen,
ik roep „bis" als men zich 't hoofd breekt. Het is alles
voor ons genoegen. Om haar nag eens te zien, veins
Ik deel te nemen aan de klucht, en erin te gelooven.
Maar, o jee nee, i k geloof juist genoeg, om mij ermee
te vermaken. Zoo luister ik naar de sprookjes van
de feeën ... Niet alleen van de feeën! Er is een
groote Heer, daar boven in 't Emp yreëm ... Wij
eeren hem zeer; als hij door onze straten passeert,
met zijn Oremussen, dan bekleeden wij de muren
van onze woningen met witte lakens. Maar onder
21
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ans ... Hou je mond, babbelaar, dat riekt naar den

mutsaard. Heer, ik heb niets gezegd. Ik neem mijn
hoed voor U af...
Einde Februari.

De ezel heeft, na de wei leeggegraasd te hebben,
die hij bewaken moest, gezegd, dat het nu niet meer
noodig was er op te passen, en is een naburige wei
gaan afgrazen (bewaken wil ik zeggen). Het garnizoen van M. de Nevers is hedenmorgen vertrokken.
't Was een genot ze te zien, vet als gelardeerd met
spek. Ik was trotsch op onze keuken. Wij hebben
elkaar allerlieftalligst verlaten. Zij hebben ons duizend hoffelijke en minzame wenschen gedaan: dat
ons koren zal tieren en onze wijngaard niet zal bevriezen. „Arbeid goed, oom heeft Fiacre Bolacre,
mijn gast, de sergeant gezegd. (Deze benaming geeft
hij me en ik heb die wèl verdiend: Hij mag mijn
oom heeten, die mij lekker laat vreten.) Acht geen
moeite te veel en ga je wijnstok snoeien. Met SinteMartijn komen we terug om hem óp te drinken...
Goeie jongens, altijd klaar om een eerlijk man te
hulp te komen, als hij aan tafel zit, strijdend met
",

zijn wijnkruik!
Men voelt zich opgelucht nu ze vertrokken zijn.
De buurlui ontgrendelen voorzichtig hun geheime
bergplaatsen. Zij, die de laatste dagen een vasten avondgezicht zetten en grienden van honger of een
wolf in hun buik huisde, ontkluisteren nu van onder
zolderstroo of provisie kamergrond genoeg om 't
beest te voeden. Niemand is zoo dom die onder
droevig voorgeven van zonder provisie te zijn, niet
stie kum bewaarde zijn besten wijn. ik zelf (ik weet
22
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nèg niet hoe) herinner me opeens, terwijl ik mij voor
't voorhoofd een flinken klap geef (gast Fiacre
Bolacre was juist weg en ik had hem uitgeleide gedaan tot het eind van de voorstad Judea) een vaatje
Chablis, bij ongeluk vergeten onder den paarde
mest, en daar warm bewaard, ik was heel bedroefd,
dat gelooft ge toch zeker, maar als 't kwaad eenmaal
bedreven is dan heeft men zich te schikken. En ik
schikte me best, Bolacremijn neefje, wat heb je gemist! Welk een nectar, a welk een bouquet!,..

Maar ge zult er niets bij verliezen mijn vriend, mijn
vriendje, o neen, niets: wij hebben gedronken op
Uwe gezondheid!
Men maakt buurvisites van huis tot huis. Men
toont elkaar de vondsten, gedaan in de kelders, en,
als de waarzeggers, wenscht men elkaar, al knip
oogend, geluk. Men vertelt elkaar ook de geleden
verliezen en de schade (de schade aan de dames) . De
schade van den buurman is de onze tot afleiding en
tot troost. Er wordt geïnformeerd naar de gezond
heid van de vrouw van Vincent Pluvlaut. Telkens
als de troepen door de stad zijn gekomen, moet deze
wakkere Gallische vrouw, als door een zonderling
toeval, haar ceintuur verwijden. Men feliciteert den
vader, men bewondert de kracht van haar vruchtbaren schoot in den algemeenen nood: en vriendelijk, voor de grap, zonder booze bedoeling, klop ik
op het buikje van den gelukkigen schelm, wiens
huis, zeg ik, het eenige is dat een volle buik kan
toonen, terwijl alle andere leeg zijn, helaas. Dan gaan
ze allemaal aan 't lachen zooals 't behoort, maar heel
bescheiden, wijdmonds als onnoozele gansjes. Maar
Pluviaut wordt om mijn complimentjes boos, en
23
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zegt, dat ik beter deed over mijn vrouw te waken.
Waarop ik antwoord, dat, wat háár betreft haar
gelukkige bezitter als een mol kan slapen, zonder te
vreezen dat men haar zal schaken. Hiermee zijn ze
't allen eens.
Maar daar komen de vette dagen. Al kom je nag
zoo slecht beslagen op 't ijs, je wilt meedoen, het
brengt je nièt van de wijs. De goede naam van de
stad gaat er anders aan. Wat zouden ze wel zeggen
van Clamecy, glorie der worsten, als 't carnaval ons
vond zonder mosterd P Men hoort de pannen sissen,
een liefelijke geur van vet vervult de straten! Rijs
deeg, rijs hoog voor mijn Glodie. Ra-ta-plan doen
de trommen, en hr-flu-flu doen de fluiten! Gelach
en gejouw ... Het zijn de heeren van Judéa 1 die in
hun carnavalswagen Rome komen bezoeken.
Aan het hoofd gaan de muzikanten en de helle
menigte heen breken met-bardies,o
hunne neuzen: Neuzen als trompetten, neuzen als
lapzen, neuzen als jachthorens, als proppeschieters,
neuzen bezet met stekels als kastanjes, of met vogels
gezeten op de punt. Ze duwen de lanterfanters, voelen de gillende meisjes onder de rokken. Maar alles
maakt plaats en vlucht voor den koning der neuzen,
die stoot als een ram, en zijn neus, als een kanon,
voortrolt op een onderstel met rolletjes. Dan volgt
de wagen van „Vasten", de keizer der stokvisscheneters. Bleeke, groene, ontvleeschde, uitgemergelde,
1) Judéa is de bijnaam gegeven aan de voorstad „Betléem"
bewoond door de „houtvlotters" van Clamecy. Rome is de
bovenstad zoo geheeten naar de trap „Oud-Rome" genaamd
die daalt van het plein van de kerk „Sinte Maarten" naar
den faubourg van Beuvron.
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nijdige gezichten, rillend onder monnikskappen of
uitgedost als visschekoppen. Wat een visschen!
Dèze houdt in elke hand een karpertje of een baars,
een ander aan een hooivork wat grondelingen
zwaait, een derde vertoont ons het hoofd van een
snoek, die in zijn bek een voorntje klemt, gène
verlost zichzelf met een zaag en opent zich den buik
vol visschen, 'k word misselijk ... Anderen, met
open muil, steken er hun vingers in om hem te ver
stikken, al stoppend in hun keel (op je-bredn,
gezondheid!) eieren die ze nièt kunnen slikken.
Rechts, links, hoog op de kar, hengelen hengelaars
met katuilenmaskers en monniksrokken aan touwtjes, de bengels die springen als geitjes, om te vangen en op te knabbelen, vlug, vlug, in de vlucht
lekkers of drek in suiker gewikkeld. En daarachter
danst een duivel verkleed als kok, hij zwaait met een
pan en een lepel; met een afschuwelijk rat-je-toe
stopt hij de monden vol van zes blootvoetige verdoemden die mekaar vasthouden „bij de slippen van
hun jas"en hun grijnzende hoofden, getooid met een
katoenen muts, steken door de sporten van een
ladder. Maar daar komen de triomphators, de helden
van den dag! Op een troon van hammen, onder een
baldakijn van gerookte tongen, verschijnt de koningin der worsten, gekroond met cervelaatworst, den
hals versierd met een rozenkrans van saucijsjes, die
ze coquet door haar bloedworstvingers laat glijden.
Ze wordt begeleid door haar lijfwacht: zwarte en
witte bloedworsten, worsten van Clamecy, die
Rifle-worst, de kolonel, ter overwinning voert. Gewapend met braadspitten en speknaalden zien ze
er stralend uit, glimmend en vet. En ik bemin ook
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de andere waardigheidsbe kleeders : hun buiken zijn
braadpannen, hun lichamen taartkorsten en ze
torsen elk wat, gelijk de drie Wijzen: diè den kop
van een zwijn, diè heerlij ken rooden wijn, of
Dyonsche mosterd, heel fijn. Bij 't geschal van 't koper, der cymbalen, der schuimspanen, verschijnt,
onder hoongelach, gezeten op zijn grauwtje, onze
vriend Pluviaut. Het is Vincent, hij is de uitverkorene. Hij zit achterste voren, heeft een hoogen
tulband op, een beker in de hand, en hij luistert naar
zijn lijfwacht van „houtvlotters ", die, vermomd als
gehoornde duivelen, met rapier of hooivork op
schouder, in goed en frank fransch, luide uitgalmen
de loffelijke historie van zijn glorie. Wijs als hij is,
toont hij hierover geen ongepasten trots, maar hij
drinkt onverschillig, giet teugen wijns naar binnen,
maar als hij een huis voorbij komt, gezegend met
hetzelfde geluk, dan roept hij, zijn glas opheffend:
„Hola, broeder, op je gezondheid."
Eindelijk komt het mooie nieuwe voorjaar, om
den stoet te sluiten. Een frisch jong meisje, lachend
en rose, met een glad voorhoofd, blonde lokken met
kleine krulletjes. Ze is gekroond met sleutelbloemen, helder geel, en over haar schouder en om haar
ronde borstjes draagt ze groene katjes, geplukt van
de noteboomen der kreupelboschjes. Om haar gordel hangt een klinkend vollen geldbuidel en in haar
handjes heeft ze een mandje en ze zingt; met haar
bleeke wenkbrauwen opgetrokken, haar oogen, van
een licht azuurblauw wijd open, en haar mond, als
een 0, haar kleine tandjes ontblootend, die scherp
als messen zijn, zingt ze, met een schraal stemmetje,
van de zwaluw die weldra wederkomen zal. Naast
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haar op den wagen, getrokken door vier witte ossen
zitten kleine lievertjes die er goed uitzien; mooie,
vroolij ke oolij kerts, rond en bevallig en kleine
meiskes in den ondankbaren leeftijd, die, als jonge
struiken, maar hier en daar gewassen zijn. Aan elk
ontbreekt een steek -- maar toch de wolf zou er
lekker van eten ... De lieve leelij kerts ! Zij dragen
in kooien mooie trekvogels of, al grabbelend in 't
mandje van de koningin der lente, gooien ze naar de
lanterfanters: koekjes, surprises, waarin zich bevinden mutsen en rokken, pralines, je lot opgeschreven, liefdesverzen of... de horens.
Onder aan de markt, bij den toren, springen de
kleintjes van de kar en dansen op 't stads-plein met
de klerken en de commiezen. Maar vette Dinsdag,
Vasten, en de Koning der Horendragers vervolgen
hun triomftocht en houden om de twintig passen
stil om de menschen de waarheid te zeggen, of haar
te zoeken diep in het glaasje:
Laat ons drinken, drinken, drinken, drinken,
Zouden we weggaan zonder te klinken?
Neen, hoor.
Bourgondiërs zijn nièt zulke dwazen
Om wèg te gaan zonder aan te stooten de glazen.
Maar de tong wordt dik als men haar te rijkelijk
begiet en de geestdrift wordt flauw. Ik laat vriend
Vincent met zijn gevolg een nieuwe pleisterplaats
aandoen, in de schaduw van een herberg. De dag is
te mooi, om je in te kooien. Vluchten wij dus naar
de wijde velden.
Mijn oude vriend, pastoor Chamaille, die op zijn
ezelwagentje uit zijn dorp is gekomen, om te feesten
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met den aartspriester van Sinte-Maarten, noodigt
mij uit, een eindweegs met hem mee te gaan. Ik
neem mijn Glodie mee. Wij stijgen in het hobbelkarretje. Vooruit koppig ezeltje.. . Hij is zóó klein,
dat ik voorstel hem in 't wagentje te zetten, tusschen
Glodie en mij ... De blanke weg strekt zich voor
ons uit. De oude zon dommelt, verwarmt zichzelf
in haar hoekje inplaats van óns te koesteren. De
ezel slaapt ook in en staat soms stil om na te denken.
De pastoor verontwaardigd, hitst hem aan, met zijn
ouwe bromstem.
,,Madelon" !
Den ezel vaart een schrik door de leden, hij brengt
zijn hoeven in beweging, loopt zig zag tusschen twee
wagensporen, houdt dan weer peinzend stil, ongevoelig voor ons gescheld; „vervloekt beest, als je
geen kruis op je rug droeg", bromt Chamaille, die
hem in de billen steekt met de punt van zijn stok:
„hoe zou ik mijn knuppel op je rug kapot slaan"!
Om wat uit te rusten, houden wij halt bij de eerste
herberg de beste, aan de bocht van den weg, die
vandààr nèèrdaalt naar het blanke dorp Armes, dat
zijn fijn profiel spiegelt in het water. In een naburig veld, random een grooten noteboom, die daar
stevig staat, zijn zwarte armen en zijn mooie kale
karkas afteekenend tegen de bleeke lucht, dansen
meisjes een rondedans! Dans maar kindertjes!
Ze hebben een koek van vetten Dinsdag gebracht
aan moeder ekster.
„Kijk, de ekster, Glodie, de dievegge, die met haar
witte vestje over den rand van haar nestje, hoog
heel hoog zich heènbuigt om te kijken. Nieuwsgierig dat ze is! Om niets te laten ontkomen aan
28
..

.

HET BELEG OF DE HERDER, DE WOLF EN HET LAM

haar babbeltong, heeft ze haar huis gebouwd, zonder
deuren of vensters, hoog, hoog op de takken, open op
alle winden. Zij is verstijfd van kou, doordrenkt van
regen, 't kan hààr wat schelen! Ze ziet tóch alles. Ze
is uit haar humeur: 't is of ze ons wil zeggen: Wat
hèb ik aan jullie gaven! Neem ze maar weer mee,
stommerts ! Geloof jullie, dat, als ik zin had in jullie
koek, ik hem niet bij je zou kunnen weghalen! Eten
wat mij gebracht wordt is geen plezier! Mij smaakt
alleen wat ik steel!
„Maar grootvader, waarom gèven ze haar dan
dien lekkeren koek met de mooie linten? Wààrom
wenscht men die dievegge geluk op haar verjaardag P"

„Omdat, in het leven, zie je, het beter is in vrede
te leven met de slechten en geen ruzie te maken met
hen."

„Wel, Klaas Breugnon, je leert haar daar -wat
moois" bromt pastoor Chamaille.
„Ik zeg haar niet dat het mooi is, ik zeg haar, dat
iederéén zoo doet, en jij in de eerste plaats pastoor.
Ja, rol maar met je oogen. Als jij te doen hebt met
één van je devote dames die alles zien, alles weten,
die óveral haar neus insteken, en wier mond is als
een zak vol laster, durf dan eens te beweren, dat je
om ze te doen zwijgen, ze den bek niet volstopt met
lekkere koeken".
„Mijn God, alsof dat voldoende was," riep de
pastoor uit.
„Ik heb Margot belasterd, ze is mèèr waard dan
een vrouw. Haar tong is soms nog èrgens goed voor'.
„En waarvoor dan, Grootvader?"
„Als de wolf komt, schreeuwt ze .. .
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Nauwelijks heb ik uitgesproken of daar begint
ze me te spoken. Zij krijscht, ze vloekt, ze kettert,
ze kleppert met de vleugels, ze fladdert, ze laat het
beleedigingen regenen op ik weet niet wiè, ik weet
niet wat, dat zich bevindt in het dal van Armes. Aan
den zoom van het bosch antwoorden haar gepluimde makkers, Charlot, de Vlaamsche gaai, en Klaas
de kraai, haar op denzelfden bitteren en geprikkel den toon. De menschen lachen, de menschen roepen: De wolf! Niemand gelooft het. Toch gaat men
kijken. (Gelooven is goed, zien is beter) ... En wat
ziet men?... Lieve Jezus ! Een bende gewapende
mannen die in draf den heuvel bestijgen. Wij herkennen ze. Het zijn die vechtersbazen, de troepen
van Vézelay, die weten dat onze stad zonder
wacht is en nu meenen de ekster (maar niet dèze)
te vinden in haar nest.
Ik bid U te begrijpen, dat wij geen tijd verloren
met ze te bekijken. Iedereen roept: berg je. Men
duwt elkaar, men stompt elkaar. Men vlucht in
vliegenden ren door de velden, langs den weg, sommigen met den buik op den grond, anderen met
het tegenovergesteld lichaamsdeel. Wij drieën springen op den ezelwagen. Alsof hij 't begrepen had,
zoo gaat Madelon vliegensvlug er vandoor, aangehitst door de hevige zweepslagen van den pastoor, die
in zijn schrik de égards die men schuldig is aan een
ezel, gemerkt met een kruis, heelemaal vergeten is.
Wij rijden te midden van een stroom van menschen,
die schreeuwen als stokvisschen en bedekt met stof
en roem, komen wij 't allereerst in Clamecy áán, met
de rest van de vluchtelingen op onze hielen. En
steeds in galop, de kar boldert over den weg, Made-
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ion raakt den grond niet meer en de pastoor beranseit ongenadig zijn rug; zóó doorhollen we de
voorstad Béyant, al gillend:
„De vijand komt."
De menschen lachten eerst, toen ze ons zoo zagen
voorbij gaan. Maar spoedig hadden ze verstaan. En
toen was het er dadelijk als in een mierenhoop, waar
men een stok heeft ingestoken. Allemaal gingen ze
te keer, ze liepen naar buiten, naar binnen en weer
naar buiten. De mannen wapenden zich, de vrouwen pakten haar zaakjes bijeen, alles werd ópgestapeld in manden en kruiwagens; al het volk van de
voorstad liet zijn huisgoden in de steek en trok naar
de stad, binnen de bescherming der muren; „houtvlotters" holden, zonder zich van hun vermommingen en hun maskers te ontdoen, gehorend, geklauwd,
en gebuikt, deze als Belzébuth, gène als Gargantua,
gewapend met hooivorken en harpoenen, naar de
wallen. Zoodat, toen de voorhoede van de heeren
v. Vézelay onder de muren was aangekomen, de
bruggen waren opgehaald en er aan den overkant
van de grachten alleen maar een paar arme duivels
overbleven, die, daar ze geen goed en bloed te verliezen hadden, zich niet hadden gehaast het in veiligheid te brengen.
En dan de Koning der Horendragers, onze vriend
Pluviaut, die, vergeten door zijn gevolg, vol tot aan
zijn strot, en als Noach zoo rond, zat te snorken op
zijn rossig paard, dat hij hield bij den staart.
En hier ziet men het voordeel van tegenover
Franschen als vijanden te staan. Andere botterik ken :
Duitschers, of Engelschen of Zwitsers, die met de
handen verstaan in plaats van met de hersens, en die
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met Kerstmis begrijpen wat men ze met Allerheiligen vertelt, hadden gemeend, dat men ze voor
't lapje hield, en ik zou geen halve cent hebben gegeven voor de huid van den armen Pluviaut. Maar
onder ons Franschen verstaat men elkaar met een
half woord: waar men ook vandaan komt: van
Lotharingen, van Turijn, menschen in Champagne
of van Bretagne, ganzen van Beauce, ezels van
Beaume, en hazen van Vézelay, of men elkaar afranselt of doodslaat, een goede grap is goed voor
el ken Franschen bengel ... Toen men onzen Silenus
zag, lachte het heele vijandelijke kamp, van mond
tot neus, van keel tot kin, van maag tot buik. En bij
Sint Rigobert, wij, die hen zagen lachen, wij bàrstten
van 't lachen langs al onze wallen. En toen wisselden
wij over de grachten heen, allergeestigste beleedigingen, op de wijze van Ajax en Hector, de Trojaan.
Maar de onze waren van het lekkerste smeer. Ik zou
ze willen noteeren, maar 'k heb geen tijd; ik zal het
toch doen (geduld maar) in een bundel waar ik nu
al twaalf jaar de beste grappen, ondeugendheden en
schuine moppen bewaar, die ik gehoord, verteld en
gelezen heb, (het zou jammer zijn, waarlijk, als ze
verloren raakten) in den loop van mijn pelgrimstocht
door dit tranendal. Mijn buik schudt al, nu ik er maar
aan denk, en ik heb daarnet, onder het schrijven...
een groote klad gemaakt.
Toen wij flink geschreeuwd hadden, moesten wij
handelen handelen na babbelen, daar rust je van
uit. Wij noch zij, gaven er veel om. Zij hadden
den slag verloren, wij waren in veiligheid: zij hadden geen zin, onze muren te beklimmen: men loopt
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te veel kans zijn nek te breken. Toch moest men
iets doen, wat dan ook, dat eischte ons fatsoen. Men
verbrandde zijn kruit, men ontlaadde zijn haak bussen 1, wil je wat, dààr dan. Niemand ondervond er kwade gevolgen van — behalve de musschen. Met den rug tegen den muur, onder aan de
wallen, zaten wij op ons gemak en wachtten tot de
pruimen voorbij waren, om de onze te ontladen, maar
zonder te mikken (stel je vooral niet te veel bloot).
Alleen als men hun gevangenen hoorde brullen,
waagde men zich en keek; er waren er wel twaalf,
mannen en vrouwen van Béyant, ze lagen allen op
de rij, niet met hun gelaat, maar met hun achterste
naar de muren en ze kregen bille koe k. Ze krijschten
harder dan een aal maar hadden het tóch niet al te
kwaad. Om ons te wreken, defileerden we, wel bewaard, onze wallen langs, aan pieken zwaaiend onze
hammen en bloedworsten en onze cervelaat. Wij
hoorden de kreten van woede en begeerte van onze
belegeraars. Het verwarmde ons 't bloed, en om die
warmte niet te verliezen (als je een goede grap te
pakken hebt, kluif dan 't been af tot het merg)
richtten wij bij 't vallen van den avond, onder den
klaren hemel, op de heuvelhellingen, met de muren
tot schermen, tafels aan, beladen met goede spijze en
drank, wij feestten met groot geweld, we zongen en
klonken ter eer van Vetten-Dinsdag. De anderen
sprongen van woede bijna uit hun vel. Zoo ging de
dag kalm voorbij, zonder te veel averij. Maar één
van ons, de dikke Gueuneau de Pousseau, die, in
een dolle dronkemansbui, met het glas in de hand,
op de muren ging wandelen, om hen te tarten, ver1) oud vuurwapen.
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brijzelden ze hersenkas en glas met een musketvuur.En van onzen kant,verminktenwij er een paar.
Maar dat bedierf ons plezier op geen haar. Geen
feest, naar men weet, zonder gebroken potten.
Chamaille wachtte tot het nacht was, om de stad
uit te komen en zijn woning te bereiken. Al zeiden
wij hem ook:
„Vriend, je waagt je leven. Wacht liever het einde
af. God zal wel zorgen voor je parochianen ". Hij
antwoordde:
Mijn plaats is tusschen mijn lammeren. Ik ben
Gods arm. Als ik in gebreke blijf, dan heeft hij 'n
éénarmig lijf. Maar waar ik heb erbarmen, daar
behoudt hij zijn twee armen, dat zweer ik.
,,Ik geloof het, ik geloof het" zei ik „dat heb je
bewezen, toen de hugenooten je klokketoren belegerden en toen je hun kapitein Papiphage met een
dikken baksteen om zeep hebt gebracht."
„Hij was wèl verwonderd," zei hij, die heiden. En
ik eveneens. Ik ben een zacht man, en hou er niet
van bloed te zien vloeien. Het is walgelijk. Maar de
duivel weet, wat je door je lichaam komt gevaren, te
midden van al die dwazen. Je wordt wolf!"
Ik zeg:
„Dàt is waar. Te midden van de menigte verliest
men altijd zijn gezonden zin. Honderd wijzen maken één dwaas en honderd schapen zijn samen één
wolf ... Maar zèg me eens pastoor, hoe breng je,
hiermee in verband, de twee soorten moraal over
één de ééne waar de mensch alléén is met zijn
geweten en voor zich en zijn naasten vrede wenscht,
en die andere, de moraal der menschenkudden,
der Staten, die oorlog voeren en van de misdaad
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een deugd willen maken? Welke komt van God?"
„Een mooie vraag, voorwaar ... Beiden, natuurlij k! Alles komt van God!"
„Dan weet hij niet wat hij wil. Maar ik geloof
veeleer dat hij 't wel weet, maar niet kan. Zoolang
hij met één man te doen heeft, is het gemakkelijk,
zich te doen gehoorzamen. Maar met menschenkudden brengt God het niet ver. Wat kan één tegen
allen? Dan is de mensch overgeleverd aan de aarde,
zijne moeder, die het roofdierinstinct in hem oproept. Je herinnert je zeker wel een vertelsel uit
onze streek, waar de menschen soms wolf worden,
om dan weer in hun menschenhuid te kruipen.
Onze oude vertelsels zijn wijzer dan je misboek,
pastoor. Elk mensch in den Staat heeft een wolfshuid aan. En de Staten, de koningen en hun ministers, ze mogen zich kleeden als herders en vertellen,
de valschaards, dat ze familie zijn van den grooten
herder, jou „Goede Herder", „ze zijn toch allemaal
wolven en stieren, bekken en buiken, die nooit
verzadigd zijn. En waarom? Om den ontzettenden
honger der aarde te stillen."
„Ge raaskalt, heiden," zegt Chamaille. „De wolven komen van God, gelijk de rest. Hij heeft alles
gemaakt tot ons bestwil. Weèt je dan niet, dat Jezus,
naar men zegt, den wolf schiep, om de kool te verdedigen, die groeide in het tuintje der heilige
Maagd, tegen de geiten en haar kleintjes? Hij had
gelijk. Buigen we ons. Wij klagen altijd over de
sterken. Maar, vriend, als de zwakken baas werden,
dan zou het nog veel erger zijn. Wij hebben dus verstaan: alles is goed, wolven en schapen, de schapen
hebben de wolven noodig om ze te bewaken, en de
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wolven de schapen voor hun maaltijd ... En nu
Klaas, ga ik mijn kool bewaken."
Hij lichtte zijn soutane op, pakte zijn knuppel
beet, en ging den donkeren maanloozen nacht in, na
mij eerst met veel teederheid zijn Madelon te hebben toevertrouwd.
De volgende dagen waren minder vroolijk. Wij
hadden er den eersten avond maar op los geschranst:
uit hansworsterij, uit gulzigheid, zonder nadenken.
En nu was onze provisie meer dan ingeteerd. Men
moest zijn buik intoomen wat men ook deed.
Maar er werd altijd nog gebranied. Toen de bloedworst op was, maakte men andere, volgestopt met
zemelen, de touwtjes gedoopt in teer, die men onder
den neus van den vijand droeg, gestoken aan harpoenen. Maar de leelijkert doorzag de list. Een
kogel doorkliefde één der bloedworsten. En wie
lachte toen het hardst? Wij niet, dat is vast.
Om ons nog dieper te vernederen, vonden de
schooiers uit, toen ze ons vanaf den hoogen muur
in de rivier zagen hengelen, om aan de sluizen,
stroom óp, stroom af, groote netten uit te zetten,
om onze vischvangst te onderscheppen. Tevergeefs
bezwoer onze aartspriester de slechte christenen,
ons onze vasten te laten doen. Bij gebrek aan mager
eten, moesten wij wel op ons vet teren.
Wij hadden de hulp in kunnen roepen van M. de
Nevers, dat is zeker. Maar eerlijk gezegd, wij waren
er niet fel op, zijne troepen opnieuw te herbergen.
Het viel ons minder zwaar, den vijand buiten onze
muren te hebben, dan den vriend er binnen. Daarom,
zoolang we nog buiten hen konden, hielden we onze
monden: 't was beter zóó. En de vijand van zijn
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kant, was bescheiden genoeg om hen niet te ontbieden. Men gaf er de voorkeur aan, het met z'n
tweeën uit te vechten, zander een derde. Men opende dus kalmpjes de vredesonderhandelingen. En in
de beide kampen was men heel verstandig: men
stond vroeg op, ging laat naar bed, en den lieven
langen dag deed men spelletjes: met den bal, met
een stuivertje op een kurk en men geeuwde, van
verveling eer dan van honger, en we. sliepen zoo
lekker, dat we vet werden, ondanks het vasten.
Men roerde zich zoo min mogelijk. Maar moeielijk was het de kinderen te bedwingen. Die stinkerts die altijd holden, grienden of lachten, waren
steeds in beweging en stelden zich daardoor voortdurend bloot. Ze klommen op de muren, staken de
tong uit tegen de belegeraars en bombardeerden hen
met steenen. Ze hadden een heel arsenaal van
stokjes van wilgenhout, steenslingers aan touwtjes
en gespleten stokken, en 't ging maar van: daar heb
je der één, die heb je beet, bom, die is goed. En onze
apen gierden van 't lachen en woedend zwoeren de
gesteenigden ze af te maken. Men riep ons toe dat
de eerste kwajongen de beste, die 't puntje van zijn
neus boven den muur uitstak, zou worden néérgeschoten. Wij beloofden, over ze te waken; maar al
gaven we hen ook oorvijgen, al donderden we hen
ook toe, ze glipten ons tusschen de vingers door.
Maar 't ergste was, dat ééns op 'n avond — ik beef
er nog van daar hoor ik een kreet wie had dat
voorzien het was Glodie, dat slapende water --dat heilige boontje o, dat aapje mijn lieveling! Het was Glodie die van de helling „bom" in de
gracht was gestort! Goeie God, ik had eróp kunnen
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trommelen ! ik was op den wal met één sprong ! En
allen bogen zich neer om te kijken. De vijand zou 'n
mooie kans hebben gehad, als hij ons tot mikpunt
had gewild; maar als wij, keek hij in de diepte van de
gracht waar mijn liefje, die (gezegend zij de heilige
Maagd) als een poesje, zoo zacht naar beneden was
gerold en zonder zich om iets te bekommeren,
lekkertjes gezeten in 't malsche gras, haar hoofdje
wendend naar beide kanten, tegen iedereen lachte
en bloemetjes plukte. Allen lachten met haar mee.
Monseigneur Ragny, commandant van den vijand
verbood haar eenig letsel aan te doen en de brave
man wierp haar zelfs zijn bonbondoos toe.
Maar terwijl we bezig waren met Glodie, (is 't dan
nooit uit met die satansche vrouwen!) daar komt
me Martine, om haar schaapje te redden, met een
vaart langs de helling naar beneden. Ze draaft, ze
glijdt, ze tuimelt en haar rok tot haar kin opgeschort,
toont ze de belegeraars, haar oosten en westen, de
vier windstreken en de stralende hemelster. Haar
succes was meer dan schitterend. Ze liet zich hierdoor niet afleiden, nam Glodie in haar armen, omhelsde haar, en gaf haar toen oorvijgen.
Verrukt van haar bekoorlijkheden, sprong een
groote soldaat (zonder gehoor te geven aan 't gebrom
van zijn kapitein) de gracht in en holde op haar
toe. Zij wachtte. Van onze wallen smeten we haar
een bezem toe. Zij pakte hem aan, stapte kranig
op den vijand los en flits, flats, plets plats zoo ranselt ze op de maat en huu huu ruu ruu zoo poetste
hij de plaat, onder trompetgeschal en hoorngeblaas.
Onder 't gelach der twee kampen, heesch men de
zegevierende schoone met haar kind naar boven en
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trotsch als een pauw trok ik aan het touw, waaraan
bengelde mijn geliefde rakker, die aan den vijand
haar volle maan toonde.
Men bracht nog een week door met redetwisten.
(Alle gelegenheden zijn goed om te kletsen). Het
valsche gerucht van de nadering van M. de Nevers
maakte, dat we 't eindelijk eens waren, en de overeenkomst werd gesloten (het kon niet goedkooper)
wij beloofden aan den Venézélianen de tienden van
den naasten wijnoogst. Wat men niet heeft, maar
hebben zal, dat te beloven is niet zoo mal. Misschien
dat men 't ook niet hebben zal, in elk geval veel
water onder bruggen stroomen zal, en veel wijn
door onze magen, dat staat pal. Men was heel voldaan aan beide kanten over den ander, maar --over zichzelf nog veel meer. Nauwelijks waren we
echter aan den stortregen ontkomen of daar begint
het te druppelen op de boomen. Het was in den
nacht na het verdrag, toen aan den hemel een tee ken
verscheen. Tegen een uur of tien, kwam het te zien,
van achter Sembert, waar het verborgen had gezeten, en de wei der sterren binnenglijdend in de
richting van Sint-Pierre-du-Mont, werd het lang
als een slang. Het leek een toorts, de punt was een
degen en de vuurtongen losten zich op in rook. En
een hand hield den steel vast, en de vijf vingers
eindigden in grijnzende koppen. Aan den ringvinger
onderscheidde men een vrouw, wier haren waaiden
in den wind. En de breedte van den degen ter
hoogte van den steel was een span 1 zeven à acht
lijnen 2 aan de punt, juist twee lijnen en drie duim
,

1) Lengte van uitgespannen duim en wijsvinger.
2) Twaalfde gedeelte van een duim.
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in het midden. En de kleur ervan was bloedrood,
purper en gezwollen als een diepe wond. Al onze
hoofden waren met open mond geheven naar den
hemel, men hoorde tandenge klapper. En de beide
kampen vroegen zich af, wie van de twee was aangewezen met het voorteeken. En allen waren overtuigd dat het de ander was. Maar allemaal hadden ze
kippevel. Behalve ik.
Ik was niet bang.
Ik was gaan slapen om aan den almanak te gehoorzamen: want het was tijd om medicijnen te
nemen, en waar men zich ook bevindt, als de
almanak gebiedt, gehoorzaamt men zonder tegenspraak: dat is een Evangeliewoord.
Maar daar men mij alles vertelde, zoo is het of
ik er bij was. En zóó heb ik 't opgetee kend.
Nadat de vrede geteekend was, feestten vrienden
en vijanden samen. En daar het juist half vasten was
en dus het hongeren gedaan, werd het een kostelijk
onthaal. Van de omliggende dorpen vloeiden ons
ter eer van onze bevrijding overvloed van eetwaren
en eters toe. Het werd een zalige dag. De tafel was
aangericht langs de heele lengte der wallen. Men
diende drie gebraden zwijntjes voor, opgevuld met
gekruide haché, wilde zwijnenafval en reigerlever,
heerlijke geurende ham, gerookt in den haard met
jeneverbestakken; lever- en varkenspastei, gebalsemd met knoflook en laurier, worsten en darmen,
snoeken en slakken, ossepens en donker wildbraad,
dat voor men het had geproefd, je reukorgaan bedwelmde, en kalfshoofden, die smolten op de tong
en gepeperde kreeften, warm als 't brandende
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braambosch, die je de keel verhitten, en dan om
haar te verkoelen sla met uien en azijn, heerlijke
teugen geurige wijn van Chapotte v. Mandre en
van Vaufilloux, en als dessert witte gestremde korre lige kaas, die stukbreekt tusschen tong en verhemelte, en biscuits die in één slag een vol glas
opslorpten, als een spons.
Geen van ons week, zoolang er ièts te smullen
bleef. Geloofd zij God, die ons binnen zoo weinig
plaats, in den zak van onze maag, de macht gaf,
schalen en bokalen op te stapelen. Vooral was 't
steekspel schoon tusschen den kluizenaar Kort Oor van Sinte-Maarten van Vézelay, die de Vézelianen begeleidde (de groote waarnemer, die voor
het eerst opmerkte dat een ezel alleen balken kan
met zijn staart in de lucht) en de onze (ik zeg niet
ezel) Don Hennequin, die beweerde, dat hij eertijds
snoek moest geweest zijn of karper, zoon hekel had
hij aan water, zeker omdat hij in een ander leven te
veel had naar binnen gekregen. Kortom, toen wij
van tafel opstonden, hadden Vénezilianen en Clamecianen heel wat meer eerbied voor elkaar dan bij de
soep, al etende leert men de waarde van een mensch
kennen. Ik hou van menschen die lekker kunnen
eten, die hebben een echt Bourgondisch geweten.
Eindelijk om ons heelemaal te verzoenen, kwamen, terwijl wij onzen maaltijd verteerden, de heeren die M. de Nevers ons zond, om ons te helpen de
Vénezilianen te bombardeeren. Wij lachten van
harte, en onze beide kampen, verzochten hen, heel
beleefd, op hunne schreden terug te willen keeren.
Ze durfden niet aan te houden en trokken zich
terug met hangende ooren, als honden, die schapen
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te grazen zetten. En wij elkaar omhelzend, zeiden:
Wat waren we dwaas om aan 't vechten te gaan,
ten voordeele van onze bewakers. Als wij geen
vijanden hadden, wat drommel, zij zouden ze uitvinden om ons te kunnen verdedigen. Wel bedankt.
God moge ons redden van onze redders. Wij zullen
ons zelf wel redden. Arme schapen! Als wij ons
alleen maar te verdedigen hadden tegen den wolf,
zouden we ons zelf wel kunnen beschermen. Maar
wie beschermt ons tegen den herder?
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III
DE PASTOOR VAN BREVES
Nauwelijks waren de wegen van die ongenoode
gasten bevrijd, of ik besloot, zonder dralen, mijn
vriend Chamaille op een bezoek te onthalen. Zijn
lot had mij niet verontrust. De ferme vent weet
zich te verdedigen. Maar toch, men is kalmer als
men den verren vriend met eigen oogen heeft gezien
En dan ... ik moest me wat vertreden! Ik ging dus
weg zonder iets te zeggen, en ik volgde al fluitend
den oever der rivier, die vloeit langs den voet der
boschrijke heuvelen. Op de jonggeboren blaadjes
tikkelden de druppelen van een gezegend regentje:
lentegeween, dat even zweeg om dan zijn liedje te
hernemen. In het hooge hout zat een verliefde eekhoorn te miauwen. De ganzen snaterden in de
weiden. De merels zongen hun wijsje met stralende
blijheid en de kleine rietzanger piepte zijn ti-ti-put.
Onderweg wilde ik stil houden om te Dornecy
mijn anderen vriend, meester Paillard, den notaris
te gaan halen, evenals de Gratiën, hooren wij met
zijn drieën bijéén. Ik vond hem in zijn kantoor,
neerkrabbelend op zijn minuten, wat voor weer het
was, de droomen die hij had gehad en zijne gedachten over politiek. Bij hem lag open naast „De
Legibus" het boek „De Profetiëen van Nostradamus". Als men zijn heele leven opgesloten zit in zijn
woning, dan wreekt zich de geest en vliedt naar de
vlakte der droomen en den dwaaltuin der herinneringen; en daar hij het aardrond niet kan besturen.
leest hij zijn lot in de toekomst. Men zegt, dat alles
geschreven staat; ik geloof het graag, maar ik beken
dat ik er nooit in ben geslaagd in de „Centuries"
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een toekomst te lezen, die er niet reeds geweest is.
Toen hij me zag, straalde Paillard van blijdschap,
en het heele huis weergalmde van onze uitbarstingen van vreugde. Ik genoot er van naar hem te
kijken, het kleine mannetje, met zijn buikje, zijn
pokdalig gelaat, zijn breede kaken, rooden neus en
levendige, slimme oogjes met rimpels aan de slapen.
Hij kijkt altijd norsch en trekt maar van leer tegen
het weer, tegen de menschen, maar in zijn hart is hij
een grappenmaker, altijd spottend, veel joliger dan
ik. Zijn grootste pret is, om met een strak gezicht
een enorme mop te tappen. En ernstig, aan tafel,
achter de flesch is hij kostelijk om áán te zien, als hij
toost op Jan Rap en zijn maat en een liedje inzet.
Heel tevreden mij bij zich te hebben, nam hij mijn
handen in zijn dikke, stijve knuisten, maar ze zijn
slim als hij, drommelsch handig in 't knutselen van
zijn zaakjes: hij vijlt, lijmt, beitelt en polijst en heeft
alles in zijn huis zelf in elkaar gefutseld, het is wel
niet altijd mooi, maar 't is alles ècht van hèm, en,
mooi of leelij k, het weerspiegelt zijn ziel.
Om de gewoonte niet te verliezen, beklaagde hij
zich over dit en dat en ik, uit geest van tegenspraak,
prees dat en dit. Hij ziet altijd alles zwart, en ik wit,
dat is ons spel. Hij speelt voor brombeer en ik voor
vroolij ke mijnheer. Hij moppert over zijn cliënten
en 't is waar dat zij niet vlug zijn in 't betalen, want
sommige van zijn schuldvorderingen loopen over
35 jaar, en hoewel 't in zijn eigen belang is, maakt
hij geen haast ze binnen te halen. Anderen, als ze
voldoen, is het bij toeval, als ze er aan denken, en
dan in natura: een mand eieren, een paar kippen.
Zoo is 't gebruik: men zou beleedigd zijn als hij
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geld vroeg. Hij moppert en laat ze hun gang maar
gaan en ik geloof, hij deed ook zoo, in hun plaats.
Gelukkig voor hem was zijn bezit hem altijd genoeg. Een rond fortuintje, dat hem geen windeieren
legde. Weinig behoeften. Een oude vrijer, die nièt
loopt achter de meiden. En wat het tafelgenot betreft, de Natuur heeft hierin voorzien bij ons, en de
tafel in onze velden gedekt. Onze wijngaarden, onze
vijvers, boomgaarden en konijnenholen, bewaren de
heerlijkste spijzen. Het meeste gaf hij altijd uit voor
zijn boeken, die hij liet zien, maar op een afstand,
(want leenen daar houdt de rakker niet van) en door
een manie die hij heeft (de kwajongen!) om de
maan te bewonderen, door een kij kglas, dat onlangs
de reis heeft gemaakt van Holland.
Op het dak van zijn zolder, tusschen de schoor
heeft hij zich een wankelend plat getimmerd-sten,
en van daar neemt hij den wentelenden sterrenhemel waar en doet zijn best om, zónder begrijpen, het
a. b. c. van ons lot te ontcijferen. Overigens, hij gelooft er zèlf niet aan, maar hij wil het niet weten.
Hierin kan ik hem verstaan: het is een vermaak, om
van uit zijn raam de hemelvuren te zien voorbij gaan, zooals de meisjes op straat, men schrijft haar
toe: een roman, intrigues of avonturen, en wáár of
nièt, men geniet.
Wij redetwistten lang over het wonder van den
purperen vuurdegen, die laatsleden Woensdag door
den hemel was komen varen. Elk verklaarde het
teeken op zijn manier: maar natuurlijk hield ieder
staande op leven en dood, dat zijn meening de
juiste was. Maar, ten slotte ontdekten wij, dat geen
van beiden ièts had gezien. Want mijn sterren45

DE PASTOOR VAN BREVES

wichelaar had juist dien avond achter zijn instru
ment een dutje gedaan. loodra men weet, dat men
niet allèèn dwaas is geweest, kiest men eieren voor
zijn geld. Wij deden het met vreugde. En wij vertrokken, vastbesloten niets hiervan aan den pastoor
te bekennen. Wij gingen dwars door de velden, bekeken de jonge loten, de rose spruitjes aan de struiken, de vogels die hun nesten bouwden, en boven de
vlakte, een sperwer, die als een rad kringen beschreef aan den hemel. Wij verhaalden elkaar
lachend de mooie poets, die wij indertijd aan
Chamaille hadden gebakken. Maandenlang hadden
Paillard en ik ons uitgesloofd om aan een dikken
merel in een kooi een hugenootenzang te leeren.
Daarna hadden wij hem losgelaten in den tuin van
mijnheer den Pastoor. Hij vond het er prettig en
werd daarom schoolmeester over de andere dorpsmerels. En Chamaille, die hun koor begon te hinderen, als hij zijn misboek las, bekruiste zich en vloekte; hij meende, dat de duivel huisde in zijn tuin,
bande hem uit, en in hinderlaag achter zijn luik,
schoot hij uit woede den Booze met zijn haakbus
dood. Maar dupe was hij toch niet heelemaal, want
toen de Duivel dood was, werd hij zijn maal.
Al pratende kwamen wij in Brèves aan.
Het dorp scheen te dommelen. De huizen langs
den weg gaapten met open deuren in de zon, voor de
neuzen der voorbijgangers. Geen enkel menschelijk
gezicht, alleen op den rand van de gracht de billen
van een kleinen bengel, die een luchtje schepte en
water deed stroomen. Maar naarmate Paillard en ik,
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arm in arm, al babbelend naderden het centrum van
de vlek, hoorden wij langs den weg, bestrooid met
stroo en drek, een gebrom van opgejaagde bijen. En
toen wij uitkwamen op het kerkplein, vonden wij
het vol gebarenmakende, schreeuwende en betoogende lieden. In het midden, op den drempel van
de tuindeur der pastorie stond Chamaille, purper
van toorn, te brullen, de vuisten ballend tegen zijn
kudde. Wij trachtten te begrijpen, maar we hoorden
niets dan wat stemmengekrijsch:
„Rupsen en rupsjes. Meikevers en veldmuizen!"
Cum spiritu tuo .. .
En Chamaille riep:
„Neen, neen, ik ga niet."
En de menigte:
„Wel verdomd ! Ben je onze pastoor, ja of neen?
Antwoord ons! Als je 't bent (en je bent het), dan is
't om ons te dienen!"
En Chamaille:
„Schobbejakken. God dien ik, jullie niet."
Het werd een groot geraas. Om er een eind aan te
maken, smeet Chamaille de deur voor den neus van
zijn onderhoorigen dicht, en door de spijlen van het
hek zag men nog zijn twee handen gebaren, waarvan er één uit gewoonte zalvend den zegen deed
regenen op zijn schapen en de ander den donder der
vervloeking opriep uit de aarde. Een laatste maal
verscheen voor het raam van zijn woning, zijn ronde
buik en zijn vierkant gelaat en daar hij zich, door
't gehoon, niet meer kon doen verstaan, antwoordde
hij woedend door een langen neus te maken. Daarop, luiken dicht en „niet thuis!" De schreeuwers
werden 't moe, gingen op huis toe, en wij dóór47
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sluipend tusschen de weinige kij kers, konden eindelij k het hek van den pastoor bereiken.
Wij klopten lang. De stijfkop wilde niet opendoen. „Hola, mijnheer de Pastoor."
Al praaiden wij hem ook (wij buikspraken om ons
te vermaken.)
„Meester Ch. zijt ge daar?"
Hij antwoordde:
„Naar den duivel met jullie, ik ben niet thuis."
En toen wij aanhielden:
„Wil je maken, dat je wegkomt? Als je niet gauw
gaat loopen, zal ik je eens lekker doopen."
En hij wilde zijn waterkan over ons uitgieten.
Maar wij riepen: „Chamaille, wil ons tenminste
met wijn begieten !"
Bij deze woorden, als door een wonder, kalmeerde
de storm. Rood als een pioenroos, boog het verrukte
gezicht van Chamaille zich uit het raam.
„Lieve Jezus ! Breugnon ! Paillard ! ben jullie het?
ik zou wat moois hebben gedaan! 0, die leelij ke
apen! Waarom zei je het niet?
Onze brave man kwam in vliegende vaart zijn
trappen afgerend.
Kom binnen, kom binnen! Wees gezegend! Omhels me, omhels me. Lieve vrienden, wat heerlijk
een menschelij k gelaat te zien na al die bavianen!
Heb jullie hun gekkendans gezien?
Laat ze dansen zooveel ze willen, ik verroer geen
yin! Kom boven, we gaan drinken! Je zult wel
warm zijn. Mij te willen dwingen uit te gaan met het
Heilige der Heiligen! Het gaat dadelij k regenen, wij
zouden, de goede God en ik, zoo nat worden als
katten. Zijn wij bij hen in dienst? Ben ik een boere48
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knecht? Den man Gods te behandelen als een
boerenkinkel ! De loeders ! Ik ben geschapen niet
om hun velden, maar hun zielen te behoeden
„Maar kerel," vroegen wij „wat wil je toch beweren? Tegen wie ga je zoo te keer?"
„Kom boven, kom boven," zei hij. „Boven hebben wij 't beter. Maar eerst wil ik drinken. Ik kan
niet meer ... ik stik.. . Wat zeg je van dezen wijn?
Hij is zeker niet van het slechtste merk! Geloof jullie, mijn vrienden, dat die beesten van me eischen,
dat ik el ken dag van Paschen af, de Kruisdagen zou
houden? Waarom niet van Drie Koningen tot aan
het feest der Besnijdenis? En dit alles... om meikevers."
,,Meikevers!" zeiden wij. „Je bent er zeker opgescheept met een paar. Je raaskalt, Chamaille."
,,Ik raaskal niet!" riep hij verontwaardigd uit.
Nee maar dat is sterk. ik ben 't mikpunt van al hun
gekke streken, en nu ben ik zèlf gek!"
„Werklaar het dan bedaard."
„Ik mag verdoemd zijn," zei hij, zich 't zweet afvegend van woede. „Ik moet kalm blijven als men
mij sart, mij en God, God en mij, den lieven langen
dag, opdat wij 't oor leenen aan hun beuzelarijen .. .
Welnu, weet dan, (Hé ik stik, dat is gewis) weet dan,
dat deze heidenen, die geen zier geven, om 't Eeuwige leven en hun ziel niet beter wasschen dan hun
beenen, van hun pastoor vragen mooi weer en regen.
Ik moet bevelen aan de zon, aan de maan: Een beetje
warmte, wat water, 't is genoeg, niet te veel, een lief
mollig zonnetje, met wat lichte wolkjes, een zacht
briesje, vooral niet vriezen, nu nog wat gieten. Heer,
't is voor mijn wijngaard, schei nu uit met piesen;
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geef nog maar wat zonnebrand." Als je die schelmen
hoort, dan zou je meenen, dat God niets beters te
doen heeft, onder den geesel van 't gebed, dan de
ezel aan zijn molensteen, die al rondloopend het
water naar boven drijft. En dan (dat is 't mooiste
nog) zijn ze 't niet eens, de één wil zon, en de ander
regen. En ze roepen een leger van heiligen te wapen.
Er zijn er 37 daar boven die water maken. Aan het
hoofd, gaat met de lans in de hand, Sint-Médard, de
groote Regendrager. Van de andere partij zijn er
maar twee, helaas, Sint Raymondt en Sint Dié, die
de wolken verdrijven. Maar ter versterking rukken
aan: Blaise, windverf ager, Christophe, hagelbeschermer, Aurélius, donderdoorkliever en Sint Clair die
't wéér helder maakt. Zoo is er tweedracht in den
hemel. Al die groote heeren stompen elkaar dat 't
een aard heeft. En daar heb je de vrouwen: Suzanne,
Helene en Scholastique, die mekaar in de haren
vliegen. De goede God weet geen redding uit den
nood. En als God het niet weet, wat weet dan zijn
pastoor? Arme pastoor ... Enfin, het is niet mijn
zaak. De gebeden overbrengen, dat is mijn taak.
De uitvoering gaat den patroon aan. Ik zou dan ook
niets zeggen (ofschoon, onder ons, ik walg van die
afgoderij Lieve Heer Jezus, zijt gij dan voor niets
gestorven P) als die deugnieten mij maar niet wilden
mengen in 't hemelkrakeel. Maar ze zijn kran kzinfig! ze willen zich van mij bedienen, van mij en het
Kruis tegen het ongedierte dat in hun akkers huist.
Eens is het geweest tegen de ratten die het graan in
de schuren opknabbelen. Processies, duiveluitbanning, gebed aan Sint-Nicaise IJskoude Decemberdag, sneeuw tot het middel, ik kreeg natuurlijk
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jicht... Toen voor de rupsen. Gebed aan Sint Gertrude. Processie. 't Was Maart! stortregens, gesmolten sneeuw, bevroren regen: ik loop heeschheid op en hoest sedert dien. Heden meikevers.
Wéér processie. Ik zou hun wijngaarden om moeten
draven (een heete, stekende zon, laag neerhangende
wolken, blauwzwart als vliegen, een nadrend onweer, ik zou van het zweeten hevig kouvatten) en
zingen het bijbelvers: Ibi ceciderunt, aanstokers van
ongerechtigheden. Atque expulsi aunt en hebben niet
kunnen stare. Maar ik zou verdreven worden op deze
manier. Ibi cecidit, Chamaille Baptiste, bijgenaamd
Dulcis, pastoor, Neen, neen, neen, ik bedank er feestelij k voor. ik heb geen haast. Men wordt op 't laatst
de mooiste grappen moe. Is het aan mij, de rupsen
van hun akkers te verdrijven? Als de meikevers hen
hinderen, laten ze ze dan zelf verwijderen, die luilakken. Help U zelf en God zal U helpen. Het zou
al te gemakkelijk zijn met gekruiste armen te blij ven zitten en te zeggen tot den pastoor: „Doe dit,
doe dat!" Ik doe, wat God en mij behaagt: ik drink.
Ik drink. Doe als ik. Wat hèn betreft, ze mogen mij
belegeren als ze willen! Het is mij hetzelfde en ik
zweer dat ze nog eer het beleg zullen opheffen voor
mijn huis, dan ik mijn arm van dèzen fauteuil.
Kom, laat ons drinken!
Hij dronk, uitgeput door den adem en de welsprekendheid, die hij had verbruikt. En wij, als hij,
hieven onze glazen op boven onzen strot, er door
heen beschouwend den hemel en ons lot, die ons
beide wonderschoon schenen. Eenige minuten lang
was het stil. Alleen klokte Paillard met de tong en
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binnen in Chamailles' dikken hals ging het: klok,
klok. Hij dronk zijn glas in één teug leeg, Paillard
nam kleine teugjes. Als de stroom door zijn keelgat
was gegleden, zei Chamaille: Hééé ! en keek óp naar
den hemel. Paillard beschouwde zijn glas, van
boven, van onderen, in de schaduw, in de zon, berook en besnoof het, dronk met neus, tong en oog.
Wat mij betreft, ik genoot van dronk en drinkers te
samen, mijn vreugde verdubbelde zich met de hunne, terwijl ik hen waarnam: drinken en kijken werden zamen tot een zaligheid. Ik joeg met niet minder gloed, vlug en fiksch, mijn glas naar binnen. En
wij bleven goed in de maat, gèèn kwam te laat.
Maar toen wij de rekening opmaakten, bleek het
— wie zou 't ooit hebben geloofd dat mijnheer de
notaris de meeste glaasjes naar binnen had gespeeld.
Nadat de dauw van den wijnkelder zoetjes onze
kelen had besproeid, en onze levensgeesten verlenigd, bloeiden onze zielen en gezichten open. Geleund aan 't open venster, beschouwden wij verteederd en verrukt de nieuwe lente in de velden -- de
vroolij ke zon op de popels, die zich weer met pluimen tooiden en in de holte van het dal de verborgen
Yonne, die als een jonge, spelende hond, zich slingert en slingert door de weiden, vanwaar tot ons
opsteeg de echo van de kloppers der wasschers en
van 't eendengesnater. En Chamaille, weer zorgenvrij, zei, terwijl hij ons in den arm kneep:
„Hoe zalig te leven in dit land! Gezegend zij de
God des Hemels, die ons drieën hier liet wiegen!
Kan men zich iets voorstellen wat liever, lachender,
roerender, teederder, smakelij ker, vetter, Zoeter en
bevalliger is P De tranen stroomen mij uit de oogen !
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Ik zou het heele land wel kunnen verslinden !"
Wij knikten met lichten zin, toen hij opeens losbarstte:
„Maar waarom, voor den drommel heeft Hij,
daarboven, die dieren hier laten tieren P Hij had
gelijk natuurlijk. Hij weet wat hij doet Maar
ik moet bekennen dat ik liever zou willen, dat Hij
ongelijk had, en dat mijn parochianen bij den duivel
huisden, bij de Inca's, den grooten Turk, daarom
geef ik geen zier, alleen maar niet hier."
Wij zeiden hem:
„Chamaille, ze zijn overal hetzelfde. Zij zijn zoo
goed als anderen. Waarom zou je veranderen P"
„zijn ze dan," hernam Chamaille, „geschapen,
niet om door mij te worden verlost, maar om mij te
verlossen en dwingen ze mij daarom boete te doen
op aarde P Erken kerels, erken dat er geen ellendiger baantje bestaat dan pastoor te zijn bij de boeren; men slooft zich af, om de heilige waarheden te
hameren in de harde hersens van die arme dwazen.
Al voedt men ze ook met het levend Evangelie, al
zoogt men hun kleuters met den catechismus, nauwelij ks hebben ze de melk binnen, of zij komt er
weer uit door den neus! Hun groote muilen vragen
grovere porties. Wanneer ze een poosje een avé hebben gekauwd, of een litanie in hun mond heen en
weer gegooid, of, om zich te hooren balken, vespers
en lofzangen hebben gegalmd, géén van die heilige
woorden komt de poort van hun dorstigen mond
voorbij. Het hart, noch de maag ontvangen er iets
van. Ervóór en erna blijven ze heidenen. Vergeefs,
sedert eeuwen verdrijven wij van velden, bosschen
en stroomen geesten en feeën; vergeefs blazen en
53

DE PASTOOR VAN BREVES

blazen wij uit, de hellevlammen, dat wangen en longen er bijna van barsten, opdat in den zwarten
nacht van het heelal, het Licht van den waren God
stralen zal; nooit heeft men den geest der aarde
kunnen dooden, dat vuile bijgeloof, die ziel der materie. Oude stronken van eiken, zwarte rollende
steenen beschermen nog altijd dit satansche ras. En
toch hoeveel hebben wij er niet gebroken, gekloofd, verbrijzeld, verbrand en ontworteld! Men
zou elke aardkluit, eiken steen, alle aarde van Gallië, onze moeder, moeten omkeeren, om haar de
duivels te ontrukken, die zij in 't lichaam draagt. En
men zou niet eens klaar komen! Die vervloekte Natuur glipt je tusschen de vingers door, men snijdt
haar de voeten af, haar groeien vleugels aan! Voor
iederen God, dien men doodt, verrijzen tien nieuwe.
Alles is God, alles is duivel, voor die botterikken.
Ze gelooven aan weerwolven, aan de zwarte hen,
aan de groote slang, die is als een man, aan den
kabouter Fouletot en aan de toovereenden .. .
Maar, zèg me eens, bid ik U, wat moet, te midden
van die kreupele monsters, ontsnapt uit Noach's
ark, de zachte zoon van Maria en den vromen timmerman doen ?"
Maar Paillard antwoordde:
„Vadertje, men ziet den balk in eens anders oog
en den splinter in zijn eigen oog niet. Je parochianen zijn dwaas, dat is waar. Maar jij, ben jij wijzer?
Pastoor, je hebt niets te zeggen, je doet als zij. Zijn
jou heiligen meer waard dan hun kabouters en
feeën?.,, 't Was niet genoeg één God te hebben,
die er eigenlijk drie zijn of drie Goden die er toch
maar één zijn en op den koop toe nog de Moeder
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Gods; je moest in je Panthéon huizen, een heele rij
kleintjes, met broeken en rokken an, om de gebroken goden te vervangen, of de nissen te vullen,
die leeggemaakt waren. Maar deze goden, o, ware
God, halen niet bij de oude. Men weet niet vanwaar ze komen, ze kruipen uit alle hoeken en gaten
te voorschijn, of 't slakken waren. Ze zijn allen misvormd, de arme stakkers, kreupel, verminkt, of
slecht gewasschen, bedekt met builen en wonden,
en opgevreten door ongedierte : de één vertoont in
plaats van 'n hand een bloedende stomp, of op zijn
dij een glimmende zweer, een andere drijft door
zijn haartooi een zwaard; dèze onder zijn arm zijn
hoofdje draagt, gène neemt zegevierend zijn vel
tusschen zijn vingers, als een hemd. En zonder nog
zoover te gaan, wat moeten wij denken pastoor, van
jou heilige Simon die nu al veertig jaar op één been
staat, boven op een pijler, naar 't voorbeeld van een
reiger?"
Chamaille sprong op en schreeuwde:
„Hou op! De andere heiligen laat ik nog gaan.
Het is niet mijn taak ze te bewaken. Maar heiden,
die, diè is van mij, die hoort bij mij, ik ben van hèm.
Wees beleefd, vriend!"
„Ik laat (omdat ik je gast ben) je steltlooper staan
op z'n poot; maar zeg m' eens, wat je denkt van abt
Corbigny, die beweert de melk van de Heilige
Maagd te hebben in een flesch en vertel me dan ook
hoe je lijkt M. de Sermizelles, die toen hij buikloop
had, zich een lavement gaf van wijwater en poeder
der relikwieën?"
„Wat ik ervan denk? Dat jij, leelijke spotter, mis
hetzelfde zou doen als je leedt aan 't fonda--schien
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ment, En wat den abt Corbigny betreft, al die monnikken zouden, als ze konden, om ons de klanten
te ontnemen, winkeltjes houden van aartsengelen melk, engelenroom en seraphijnenboter. Spreek mij
niet van deze lieden, Monnik en pastoor zijn als
hond en kat."
„Dus, pastoor, geloof je niet aan de relikwieën?"
„Neen, niet aan de hunne, ik geloof aan de mijne.
Ik heb het schouderblad van de heilige Diétrine,
dat de urine en de huidkleur der dauwwormigen
verheldert,.. Wil je wel eens niet lachen? Spot je
weer, ketter? Geloof je dan aan niets? Ik heb de bewijzen hier (een blinde alleen twijfelt, ik ga ze
halen) onderteekend op perkament; je zult zien, je
zult zien, hoe ècht ze zijn."
„Blijf zitten, blijf zitten en laat je papieren rusten, Je gelooft er ook niet aan, Chamaille, je neus
trilt. Wat voor been het ook is, wààr het ook vandáán komt, een been blijft altijd een been; het te
aanbidden is afgoderij. Ieder ding hoort op zijn
plaats: de dooden op 't kerkhof. Ik, ik geloof aan de
levenden, ik geloof dat het helder dag is, en dat ik
drink, en beredeneer en wat goed dat twee
maal twee vier is, dat de aarde een onbeweeglijke
ster is, die hangt in de wentelende ruimte; ik geloof
in Guy Coquille en als je wilt, kan ik je verhalen het
heele relaas van de Gebruiken van ons Nivernois;
ik geloof ook aan de boeken, waarin wetenschap en
ervaring van de menschen zich langzaam baan
breken; voor alles geloof ik aan mijn eigen verstand.
En (het spreekt van zelf) ik geloof ook aan de Heilige Schrift. Geen wijs en voorzichtig man twijfelt
daaraan... Pastoor, ben je tevreden?"
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„Neen, dat ben ik niet," riep Chamaille, nu ernstig boos. „Ben je Calvinist, ketter of hugenoot, die
den Bijbel hardop leest, het beter weet dan zijne
Moeder de Kerk en die denkt (o, adderengebroedsel !) het buiten den pastoor te kunnen stellen?"
Op zijn beurt werd mijn vriend Paillard kwaad,
protesteerend, dat hij niet verdroeg, protestant te
worden genoemd; dat hij goed Franzoos was, katholie k van geloof, maar een mensch met gezonden zin,
die zich weren kan met vuist en geest, die helder
ziet bij dag, zonder bril, die een zot een zot noemt,
en Chamaille drie zotten in één of één in drie (zooals hij wil) en die om God te eeren, de Rede eert,
die van het Groote Licht de schoonste straal is.
Daarop zwegen ze, al drinkend stil, ze mokten en
bromden, en op tafel geleund alle twee, keerden
ze elkander den rug toe. Maar ik barstte in lachen
uit. Toen werden ze gewaar, dat ik niets gezegd
had en ik zelf merkte 't ook, op dit oogenblik. Tot
nu toe was ik bezig geweest, hen te bezien, hen te
beluisteren, mij te vermaken met hun mooie betoogen, hen na te apen met voorhoofd en oogen en
heel zacht hun woorden te herhalen, door zonder
gerucht mijn mond te bewegen, als een konijn dat
een kool aan 't eten is. Maar de twee razende praters eischten van mij, naar waarheid te verklaren,
voor wie van de twee ik was. ik antwoordde:
„Voor allebei en ook nog voor een paar anderen.
Kan men, niet over meer dingen babbelen? Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd, en hoe blijer men is,
hoe wijzer... Kindertjes, als je weten wilt, wat je
bezit, dan begin je op een blad al je cijfers te zetten
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op rijen en dan ga je aan 't optellen. Waarom niet op
het end allebei jullie dwaze gedachten gezet? Allen
te samen maken misschien de waarheid uit. De
waarheid houdt je voor 't lapje, als je haar wilt vangen. De waarheid, mijne snaken, is op veel wijzen te
verklaren, want elke verklaring belicht haar van één
kant. Ik ben vóór Uw goden; váar die van de christenen, de heidenen en bovendien nog voor den God
Rede."
Bij die woorden vereenigden zij zich alle twee
tegen mij en noemden mij woedend, Pyrrhonist,
atheïst.
,,Atheïst? wat moèt jullie, wat wil je van mij?
Willen uw God en uw goden, uw wet en uw wetten
bij mij te gast komen? Laat ze maar komen. Ik zal
ze ontvangen. Ik ontvang iedereen,ik ben gastvrij.
Onze lieve Heer bevalt me zeer, en de heiligen nog
meer. Ik bemin ze, ik eer ze, en maak met hen pret
(en daar ze zoo goed zijn) kunnen ze niet weigeren
bij mij te verschijnen om een praatje te maken.
Maar, om ronduit te spreken, één God, ik beken
het, is mij niet genoeg. Wat te doen? ik ben een
lekkerbek en men zet me op diëet ! Ik heb mijn heiligen, venten en wijven, mijn feeën en mijn geesten, van de aarde, de lucht, de boomen en de stroomen; ik geloof aan de Rede; 'k geloof ook aan de
zotten die de waarheid zien; en ik geloof aan de
toovenaars. Ik bepeins gaarne, dat de aarde hangt te
schommelen in de wolken, en, ik zou willen betasten, doen stilstaan en weer opwinden heel het mooie
mechanisme van het uurwerk der wereld. Maar dat
belet niet, dat ik gaarne hoor zingen de hemelsche
krekels, de rondoogige sterren, en dat ik er van hou
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de man in de maan te beschouwen... Haal jullie de
schouders op ? Ja, jullie bent voor orde ! 0, de orde is wel wat waard ! Maar je krijgt haar niet voor
niets, zij laat zich betalen. Orde, dat beteekent: nièt
doen wat men wil en doèn wat men niet wil. Dat beteekent: zich één oog uitrukken om met het andere
beter te kunnen zien. Dat is: de bosschen omhakken, om plaats te maken voor nieuwe, breede wegen.
Het is makkelijk, makkelijk... Maar, mijn Hemel,
wat is het Teelij k! Ik ben een oude Galliër: veel hoofden veel zinnen, allen broeders en ieder voor zich.
Geloof, als je wilt, en laat mij, als ik wil, gelooven
of niet gelooven. Eer de Rede. En vooral, mijn
vriend, raak niet aan de goden! Ze wemelen, ze
regenen, boven ons hoofd, onder onze voeten, de
wereld bulkt er van als van varkens en van baren! Ik
acht ze allen! En ik gedoog, dat ge poogt mij andere
toe te voeren. Maar ik tart U, er mij een enkele te
ontnemen, noch mij over te halen hem te laten ontsnappen, als de bengel ten minste van mijn goed
vertrouwen niet te veel misbruik heeft gemaakt."
Ze hadden medelijden, Paillard en de pastoor en
de laatste vroeg, hoe ik in die verwarring mijn weg
kon vinden.
„Ik vind hem best," zei ik, „alle wegen zijn mij
bekend en ik wandel op mijn gemak. Als ik alleen
door het bosch loop van Chamoux naar Vézelay,
geloof je, dat ik den grooten weg noodig heb? ik
wil gaan en komen, met gesloten oogen langs de
wegen der stroopera, en al ben ik misschien de laatste, ik kom tenminste met een vollen weitasch thuis.
Alles is er op zijn plaats, geregeld, voorzien van etiquetten ! de goede God in de kerk, de heiligen in
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hun kapellen, de feeën in de velden, de Rede onder
mijn voorhoofd. Zij kunnen heel best met elkaar
overweg; elk haantje heeft zijn hennetje, zijn taak,
en zijn woning. Ze zijn niet onderworpen aan een
despotisch koning, maar gelijk de heeren van Bern
en hunne verbondenen, vormen ze allen onder elkaar vereenigde cantons. Er zijn zwakkeren en
sterkeren. Maar steun niet te veel op de sterken!
De zwakken helpen ons soms tegen hen. En zeker
is de goede God sterker dan de feeën. Toch moet
Hij ook rekening houden met haar. Want alleen is
Hij zwakker dan alien bij elkaar. Een sterke vindt
altijd zijn meester, die hem opeet. Ze verslinden
mekaar allemaal. 0 iC.1 Niemand ontneemt mij
't idee dat geen nog „den waren Hemelvader" gezien heeft. Hij troont heel ver, heel hoog, in de diepste diepten, op de hoogste hoogten, zooals onze Ko ning. Men kent (te goed) zijn knechten, intendanten, luitenanten. Maar Hij blijft in zijn Louvre. De
goede God van heden, tot wien wordt gebeden, is,
zooals M. Concini zou zeggen ... Stil, por me niet
pastoor ... Om je niet in toorn te ontsteken, zal ik
zóó spreken hij is de goede hertog, M. de Nivernois. Dat de Hemel hem zegene. Ik eer en bemin hem. Maar tegenover den grooten Heer van
het Louvre houdt hij zich koest. Dat is goed.
Amen."
„Amen," zei Paillard, „maar 't is niet waar. Er
ontbreekt veel aan, helaas. ,,,,Bij afwezigheid van
den Heer geeft de dienaar zich de eer".. — Sedert
den dood van onzen Henri is het koninkrijk een
spilleleen en de vorsten spelen met de spinnewielen.
,,,,De spelen der vorsten behagen aan hen die ze be60
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drijven". Die dieven gaan visschen in den grooten
vijver en stelen de schatten van goud en toekom
stige glorie, die slapen in de schatkist van 't Arsenaal, door M. Sully bewaakt. 0, mocht de wreker
komen, die hen 't goud deed uitbraken, dat ze verslonden."

Daarover praatten we meer, dan voorzichtig is te
noteeren: want dat liedje zongen wij op dezelfde
wijs. En wij maakten ook een paar variaties; op gerokte vorsten en gepantoffelde huichelaars, vette
prelaten en luierende monnikken. Ik mag zeggen,
dat Chamaille over dat onderwerp de schoonste, de
schitterendste liederen improviseerde. En het trio
begon weer te gaan in de maat, alle drie als één
stem, toen men tot thema koos, na de honigzoeten
de venijnigen, na de vàlsche vromen de dwèèpende vromen, de fanatieken van iedere soort: hugenooten, bijgeloovigen en fijnen, die stomkoppen,
die meenen dat men Gods liefde dwingen kan, door
er op los te ranselen met knuppel of dagge. De
goede God is geen ezeldrijver, die ons met stok
wil leiden. Wie zich verdoemen wil, moet-slagen
zich maar verdoemen. Moet hij ook nog worden gekweld en gekneveld bij zijn lèven ? Dat iedereen
leve in ons Frankrijk en zijn naaste late leven! De
meest goddelooze mensch is de christen, want Christus stierf voor allen. En dan, het slechtste en het
beste, dat zijn ten slotte maar broertje en zusje,
trots noch hardheid staat mooi: ze gelijken elkaar
als twee druppels water.
Nadat wij moegepraat waren, gingen we aan 't
zingen en hieven driestemmige lofliederen aan ter
eer van Bacchus, den èènigen God, waarover de pas61
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toor, Paillard en ik nooit redetwisten. Chamaille
verkondigde luide zijn lof en verhief hem hoog
boven al die anderen, die vuile monnikken, als
Luther en Calvijn met vervelend gezanik in hun
pree ken aanhalen. Hij, Bacchus is een God, dien
men best erkennen kan, hij is eerbiedwaardig, van
goed Fransch ras — wat zeg ik dààr, Frànsch ? neen,
christelijk, lieve broeders, — want is Jezus niet
vaak, op oude portretten, voorgesteld als een Bacchus, die onder zijn voeten druivetrossen perst?
Laat ons dus drinken, mijn vrienden op onzen Verlosser, onzen christelij ken Bacchus, onzen lachenden Jezus, wiens mooie, purperen bloed onder onze
wijnbergen vloeit en onze wijngaarden, tongen en
zielen doorgeurt en die zijn zachte menschelij kheid, zijn edelmoedige, lieve lichtspottende geest
doet uitstralen over ons klare Frankrijk, dat gezond
is van zinnen en van bloed.
Toen wij zóóver waren en wij juist onze glazen
aanstootten ter eer van den vroolij ken Franschen
zin, die om alle uitersten lacht (tusschen de twee
zet zich de wijze, waardoor komt, dat hij vaak op
den grond terechtkomt), kondigde een groot gedreun van dichtgesmeten deuren, zware voetstap
veel geroep en gezucht en gesteen :-penodtra,
van Jezus, Jozeph en ave ons het binnenvallen aan
van Mevr. Héloïse pastoor, de huishoudster, ook
wel pastoorsche genaamd.
Ze blies en ze veegde haar breede gezicht met de
punt van haar boezelaar af en ze schreeuwde:
„Hola, hola, help, help, mijnheer de pastoor !"
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„Maar, gansje, wat is er P vroeg ongeduldig de
ander.
,,Zij komen, ze komen, zij zijn het!"
,,Wie? Die rupsen, die in processie door de velden
trekken? Ik heb je gezegd: spreek me niet van die
heidenen, mijn parochianen."
„Zij dreigen U."
„Ik lach er om! En waarmee? Met een proces
voor den geestelijken rechter? Vooruit maar, ik ben
klaar."
„O neen, mijnheer, als het dat nog maar was, een
flink proces!"
„Wat is er dan? Spreek!"
„Ze zijn daar bij den grooten Picq en maken cabalistische teekens, „ze duivelbannen", zooals men
zegt, en ze zingen: Spring veldmuizen en meikevers,
spring van de voor, en ga smullen in koor, in boomgaard en wijnkelder van den pastoor."
Bij diè woorden sprong Chamaille op:
„O, die vervloekten! Hun meikevers in mijn
wijnkelder! En in mijn boomgaard! Ze vermóórden
me! Ze weten niet meer wat ze uitvinden zullen! O
Heer, Heilige Simon, kom Uwen pastoor te hulp."
Wij poogden hem gerusttestellen, en wij lachten
braaf.
„Làch maar, lach maar," schreeuwde hij ons toe.
„Als jullie in mijn plaats waart, geleerde heeren,
zou je je misschien minder goed amuseeren. Wat,
satan, ik zou ook lachen, als Ik in jullie huid stak;
't is een groot gemak! Maar ik wilde je wel eens
zien bij deze tijding: bereid tafel, provisiekamer,
kelder en vertrek om die deugnieten te laten genieten. Hun meikevers! 't Is om te griezelen! En hun
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veldmuizen! ik veracht deze horden! Maar gè k zou
je worden!"
„Wat nu?" zei ik, „Ben jij de pastoor niet? Wat
vrees je? Duivelbezweer ze! Weet je er niet twintigmaal meer van dan je parochianen? Ben je niet
sterker dan zij ?"
„O God ik weet het niet! De groote Picq is een
bandiet! 0, mijn vrienden, mijn vrienden, wat een
nieuwtje! 0, die deugnieten! Ik had het zoo goed
hier en vertrouwde een ieder! 0, alles is wankel,
God alleen is groot! Wat moet ik doen? Ik ben gevangen! Ze hebben me beet. Heloïse, ga weg, hol en
zeg dat ze óphouden ! ik kam, ik kam! Het moèt
wel! Het moèt wel! dat tuig. Als ik ze op mijn beurt
in mijn klauwen zal krijgen... In afwachting, Fiat
voluntas ... Moet ik dansen naar hun pijpen?...
Vooruit laat ik den gifbeker maar drinken! Ik heb
er wel andere gedronken in mijn leven!"
Hij stond op. Wij vroegen:
„Waar ga je nu heen?"
„Ten kruistocht," zei hij, „tegen meikevers ..."
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April, lief lentekind, mager maagdeke met je bekorende oogen, ik zie je teedere borstjes bloeien op
de takken der abrikozen, de blanke takken, wier
spitse, rose knoppen geliefkoosd worden door de
frissche morgenzon, die in mijn tuin en op mijn
venster schijnt. Wat een mooie ochtend! Hoe heerlijk te denken, dat men dezen dag beleven zal, dat
men hem al beleeft! Ik sta op, ik rek mijn oude
armen uit, waarin de zalige geslagenheid van zwaren
arbeid beeft. De laatste 14 dagen hebben mijn leerjongens en ik, om de gedwongen werkeloosheid in
te halen, de krullen doen springen en het hout doen
zingen onder onze schaven. Onze werkhonger is
grooter, helaas, dan de eetlust van de klanten. En
men koopt bijna niets, men haast zich nog minder
te betalen, wat men gevraagd heeft; de beurzen zijn
doodgebloed, er is ook geen voedsel meer op den
bodem der geldzakken, maar genoeg hebben we in
onze armen, en op onze velden; de aarde is goed, de
aarde, waarvan ik gekneed ben en waarop ik leef
(het is dezelfde).
Ara, ora et labora. Koning zult ge zijn. Ze zijn allemaal koning, de Clamecionen, of ze zullen het
worden, op mijn woord: want ik hoor vanaf den
vroegen morgen de molenraderen ruischen, den
blaasbalg van de smidse piepen, op het aambeeld de
hamers der hoefsmeden weergalmen, het hakmes
op het hakbord beenderen hakken, de paarden aan
het drinkwed water opsnuiven, den schoenmaker, al
zingend, spij kers indrijven, het knerpen der wagenwielen op den weg, het ge klos van de klompen, de
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zwiepende zweepen, de praatjes der voorbijgangers,
den klank der klokkestemmen, kortom de ademhaling van de werkende stad, hijgend van inspanning. Pater noster, wij kneden ons dagelij ksch
brood, in afwachting van dat gij het ons geeft. dat is
voorzichtiger. En boven mijn hoofd welft zich de
mooie hemel van de blauwe lente, waar de wind de
witte wolken voortjaagt en met de warme zon en de
frissche lucht speelt. En men zou meenen, dat onze
jeugd herleeft. Ja, daar komt ze, met vluggen vleugelslag, uit de diepte van 't verleden, om nog eens te
bouwen haar zwaluwnest onder den luifel van mijn
oude hart, dat haar wacht. De lieve afwezige, hoe
bemint men haar, als ze weeromkomt. Inniger en
beter dan op de eerste stonde ... Op dit oogenblik
hoor ik den weerhaan knarsen op het dak en mijn
oudje schreeuwen met haar scherpe stem, ik weet
niet wat, tegen ik weet niet wie, misschien wel tegen
mijn persoon; ik hou me echter doof. Maar de wilde
jeugd was weer weggevlogen. Naar den duivel met
dien weerhaan .Zij (mijn oudje meen ik) holt razend
naar beneden om mij haar zang in de ooren te
kraaien.
„Wat sta je daar, boemelaar, met je bek open als
een regenbak, naar de wolken te gapen, vervloekte
luilak! Waar wacht je op? Dat een gebraden leeuwerik je in den mond zal vallen of wel de traan van een
zwaluw? En onderwijl werk ik me dood, ik zweet
en hijg, ik zwoeg en sloof, ik beul me af als een oud
karrepaard en dat alles voor dien luiaard!
Kom, zwakke vrouw, dat is je lot! ... Neen, neen,
want de Zeer Verhevene heeft niet gelast, dat wij
alleen zouden hebben den last, en dat Adam hier en
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daar maar wat zou kijken, met zijn handen in de zijden. ik wil, dat hij ook lijden zal en dat hij zich verveelt ! Als 't anders was, als hij genoegen had, die boef,
men zou aan God wanhopen! Gelukkig dat ik er nog
ben, om zijn Heiligen Wil te vervullen. Ben je klaar
met lachen P Aan den arbeid dan, dat ons potje
koken kan! ... Hij houdt zich nog dom! Schiet je
op stommerd? Met een zachten glimlach zei ik:
„Zeker lieve. Het zou zonde zijn met dit mooie
weer in huis te verwijlen !"
„Ik ga het atelier binnen en roep tot de leerjongens. „Ik heb noodig, mijn vrienden, een stuk
hout, lenig, zacht en stevig. Ik ga naar Riou, om te
zien, of hij in zijn pakhuis geen mooie, dikke balk
heeft! Hoepla, Cagnat, Robinet. We gaan er één
uitkiezen!"
We gingen samen naar buiten. Mijn vrouw brulde. Ik zei:
„Zing jij maar door!"
Maar die laatste raad was overbodig. Wat een
muziek! ik floot om haar zang te bekrachtigen. De
goede Cagnat zei: „O meesteres, 't is of hij op reis
ging. Over een klein half uurtje zijn we terug."
„Met dien schurk," zei ze, „ben je nooit zeker."
Het sloeg toen negen uur. Wij moesten naar Béyant, het is niet ver. Maar onderweg hield men stil
op de brug van „dƒ Beuvron" om (men moet toch
vragen hoe de menschen het maken) Fétu, Gadin
en Trinquet, bijgenaamd mooie Jan, te begroeten.
Die beginnen heden hun leven met, op den oever
gezeten, lekker naar 't kabbelende water te kij ken.
We keuvelen een oogenblik over koetjes en kalfjes.
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Toen gingen we weer verder, heel zoet. Men volgt
de stem van 't geweten en praat niet meer ('t is waar,
onderweg kwamen we niemand meer tegen). Alléén
(je bent toch vatbaar voor natuurschoon) je bewondert den hemel, de jonge lenteloten, in de
gracht, bij den wal een bloeienden appelboom, je
kijkt naar den leeuwrik, staat stil en hebt verschil
over de richting van den wind. Halverwege bedenk
ik, dat ik mijn Glodie vandaag nog niet omhelsde.
Ik zeg: „Ga maar door. Ik ga dezen kant op. Bij
Riou haal ik jullie wel in."
Toen ik aankwam, was Martine, mijn meisje,
bezig haar winkel schoon te maken met stroomen
water, zonder op te houden met praten, met praten,
met praten, met dèze, met gène, met haar man,
haar jongens, de leerjongens, Glodie, en twee of drie
buurvrouwen, met wie ze daverend lachte, zonder op
te houden met praten, met praten, met praten. En
toen ze gedaan had, nièt met praten, maar met was
schen, toen ging ze naar buiten, en zwaaide met
kracht den heelen inhoud van haar emmer de straat
in. En ik, die voor naar binnen te gaan, was blijven
staan, om haar te bewonderen (mijn hart en mijn
oogen genieten, als ik haar zie, wat een prachtig
wezen) ik ontving de helft van den emmer tegen de
kuiten! Zij lachte nog meer, maar ik harder dan zij
Wat was ze mooi, die Gallische vrouw, zooals ze me
daar uitlachte met haar haren, die wild over 't voor"
hoofd vielen, haar zware wenkbrauwen, haar vurige
oogen en haar lippen nog brandender rood dan een
gloeiend stuk hout en gezwollen als rijpe vruchten.
Zij zei:
„Nou, heb je niet alles gekregen?"
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ik antwoordde:
„Het scheelt niet veel. Maar het water kan me
minder schelen. Als ik 't maar niet hoef in te

nemen."
„Treed binnen," zei ze, „Noach, gered van den
zondvloed, Noach de wijngaardenier."
Ik ga binnen, ik zie Glodie, die in een korte onderrok onder de toonbank zit."
„Dag klein bakkersjong."
„Ik wed," zei Martine, „dat ik weet, waarom je
zoo vroeg van huis bent vertrokken."
„Je wedt heel goed," zei ik, Je kent de reden, je
hebt op haar schoot gezeten."
„Is het moeder?"
,,Waarachtig!"
„Wat zijn de mannen laf!"
Florimond, die juist binnenkwam, ontving hiervan de volle laag. Hij keek beleedigd. Ik zei:
„'t Is op mij gemunt. Wees niet boos, mijn zoon."
„Elk zijn deel," zei ze, „wees niet zoo gulzig."
De ander behield steeds zijn gekwetste waardigheid 't Is een èchte burgerman. Hij duldt nooit dat
je om hem lacht; nu hij ons dus zoo samen ziet, Martine en mij, is hij op zijn hoede, en beloert met argwanende blikken, alle woorden, die onze lachende
monden ontglippen. 0, wij, arme onschuldigen!
Wat een boosaardigheid schrijft men ons toe!
Ik zeg onnoozel:
„Je maakt gekheid, Martine. ik wéét, dat Florimond in zijn huis de baas is; hij laat zich niet op
z'n kop zitten, zooals ik. En zijn dierbare ega is
bovendien zacht, bescheiden en volgzaam, ze heeft
geen wil, gehoorzaamt zonder tegenspraak. Het
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lieve kind, ze lijkt op mij, ik ben ook altijd zoo'n
arme verlegen stumper geweest, gebroken en onderworpen."
„Zul je nu eens ophouden de menschen te bespotten!" riep Martine, die, op haar knieën, weer
was begonnen te wrijven, te wrijven, te wrijven,
met verwoede vreugde, de ramen, den vloer, al wat
ze maar te pakken kon krijgen.
En al werkende (ik keek naar wat zij deed), flapten wij er samen de mooiste, meest krasse kletspraatjes uit. Achter in den winkel, die Martine vulde
met haar beweging, haar woorden, haar gezonde
leven, stond Florimond in een hoekje gedoken,
stuursch, strak en stijf. Hij is nooit op zijn gemak bij
ons, gedurfde woorden verschrikken hem, en gezonde Gallische grappen schokken zijn waardig
dan verstaat hij niet dat men lacht uit-heidn
gezondheid. Hij is kleintjes, bleekjes, magertjes en
knorrig, hij klaagt over alles en nag wat: hij vindt
zeker nergens iets goeds, omdat hij overal zichzelf
vindt! Hij had een doek om zijn magere kippehals
gewonden en keek onrustig, hij liet zijn oogen rollen van rechts naar links en zei eindelijk:
„Alle winden waaien hier binnen, als op een
toren, alle ramen staan open."
Martine zegt, zonder met werken op te houden:
„En ik, ik stik."
Eenige minuten lang trachtte Florimond zich
goed te houden. (Er waaide waarlijk een lekker
frisch windje). Toen ging hij weg, woedend. De
ondeugd, op haar hurken hief 't hoofd op en zei
met haar lieven, lachenden, lichten zin:
„Hij gaat weer in zijn oven zitten!"
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Spottend vroeg ik haar, of ze 't nog altijd goed
met haar koekebakker kon vinden. Zij wacht zich
wel te zeggen, „neen". 0, die satansche meid, als
ze zich vergist heeft, zou ze zich liever laten
vierendeelen, dan het te erkennen.
„En waarom," zei ze, „zou ik niet met hem overweg kunnen? Hij is zeer naar mijn smaak."
„Wel, wel, eet hem dan op! Alleen, jou groote
mond heeft zoo'n kleine pastei gauw naar binnen
gespeeld."
„Men moet tevreden zijn met wat men heeft."
„Dat is goed gezegd. Maar ondanks alles, als ik
in de plaats van de pastei was, zou ik toch, dat moet
Ik bekennen, maar half gerust zijn."
,,Waarom? Hij heeft niets te vreezen, ik ben eerlij k in den koop. Maar hij moet het ook zijn! Als hij
het niet is, als hij me bedriegt, dan is hij gewaarschuwd, de deugniet: vóór de dag om is, zal hij
horendrager zijn. Aan ieder zijn bezit. Ik het mijne,
hij het zijne. Laat hij dus zijn plicht doen!"
„Zijn plicht, heelemààl ?"
„Wat drommel, ik zou hem eens moeten zien
klagen, dat de meisjes te mooi waren!"
„O, duivelin, ik vergis me niet, jij zou een goed
antwoord klaar hebben gehad voor den buizerd,
die de boodschap van den hemel overbracht."
,,Ik ken meer dan één kiekendief, maar zonder
veeren. Welke bedoel je?"'
„Ken je niet," zei Ik, de geschiedenis van den
buizerd, dien de moeders naar God zonden om te
vragen of haar kleintjes, zóó uit het ei mochten loopen op hun twee pooten? Onze lieve Heer zei (hij
is galant voor de dames) „'t Is goed. ik vraag mijn
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beminnelijke parochianen maar één kleine voorwaarde in ruil: dat voortaan vrouwen, meisjes en
nog jongere snaken, heel alleen onder den deken
zullen slapen!" De buizerd bracht getrouw, onder
zijn vleugels, de boodschap over; ik was er niet dien
dag, maar ik weet, hij werd onthaald op een prachtig gelag!"
Martine hield op met wrijven en ging op haar
hielen zitten, om haar luide lachuitbarstingen uit te
gieren; toen schudde ze me door mekaar en
schreeuwde: „Ouwe praatjesmaker! Babbelachtige,
babbelende babbelaar. Ga weg, ga weg! Je kletst
onzin! Wààr ben je eigenlijk goed voor! Om ieder
zijn kostbaren tijd te doen verliezen! Vooruit,
scheer je weg! En, wacht, neem dat hondje zonder
staart maar mee, je Glodie, die mij voor de voeten
loopt en daarnet nog uit de bakkerij is weggejaagd;
ik wed dat ze haar pooten in 't deeg heeft gestoken
(kijk maar op haar neus!) Allo, vort, allebei en laat
ons werken, straatbengels, laat ons werken, anders
neem ik mijn bezem!"
Zij zette ons buiten. We vertrokken allebei heel
tevreden, we gingen samen naar Riou. Maar onderweg, aan den oever van de Yonne hielden wij een
beetje stil. Wij keken naar het visschen. Wij gaven
wijzen raad! En wij waren heel blij, als de dobber
onderdook of als een alvertje uit den groenen spiegel opsprong. Maar toen Glodie, aan den vischhaak
den worm zag, die zich in bochten kromde, trok ze
een vies gezicht:
„Grootvader, hij heeft pijn, hij zal worden opgegeten."
„Wel zeker liefje," zei ik, „Opgegeten worden is
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een klein ongemak. Je moet er niet aan denken.
Denk liever aan den mooien visch, die hem eten
zal. Die zegt: „Hè, wat lekker !"
„Maar als ze jou nu eens opaten, grootvader?"
„Wel, dan zou ik ook zeggen: „Ik ben er goed
voor. Gelukkige vent! Wat een geluk voor den bengel, die mij eet." Kijk, kindje, zoo is grootvader
altijd tevreden. De eters worden opgegeten, niets is
zoo goed, als het zóó in je hersenkas te bergen. Een
Bourgondiër vindt alles goed."
Zoo keuvelend waren we opééns, zonder dat we
't wisten, bij Riou. Cagnat en Robinet wachtten mij,
maar in vrede, neergevleid op den glooienden
oever; en Binet die zijn voorzorgen had genomen
en ook zijn hengelstok, sarde de voorns. ik ging de
werkplaats binnen. Als ik sta tusschen mijn mooie
boomen, die ontkleed liggen en heelemaal naakt, en
als de lekkere geur van zaagsel mij in den neus
komt, dan beken ik, dat tijd en water kunnen vloeien
zonder dat ik 't merk. Ik word nooit moe hun leden
te bevoelen. Meer dan een vrouw, bemin ik een
boom. Ieder heeft zijn èigen zotternij. Wèl weet ik
heel goed, wie ik hebben wil en nemen zal. Maar als
ik nu eens de groote Turk was, en ik zag op een
markt háár, die ik bemin, te midden van twintig
mooie, naakte meisjes, geloof je dan, dat mijn
liefde voor mijn liefje mij beletten zou, in 't voorbijgaan, met de oogen de bekoorlijkheden van de rest
van den troep te genieten? Zoo dom ben ik niet!
Waarom zou God mij gegeven hebben oogen gretig
naar Schoonheid, als ik ze sluiten moet, noodra ze
verschijnt? Neen, de mijne zijn open als groote staldeuren. Alles komt er binnen, nièts gaat verloren.
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En gelijk, oude fijnproever, ik onder de huid van de
listige vrouwtjes haar verlangens weet te onderscheiden, haar slimheid en wat ze stiekum denken,
zoo lees ik onder de ruwe of gladde schors van mijn
boomen de gevangen ziel die ik verlossen zal, als ik
wil. Al wachtende tot ik wil, babbelt Cagnat, die
ongeduldig wordt (hij verslindt alles in één hap, wij
ouden alleen weten te genieten) met brutalen mond
met een paar houtvlotters die wat heen en weer loopen, of staan te luieren aan den overkant van de
Yonne, op de brug van Béyant. Want, al zijn in de
twee wijken, de vogeltjes verschillend, ze hebben
dezelfde gewoonten: den lieven langen dag op den
tak te zitten, met de billen geplakt aan de leuning
van de bruggen en zich de bekjes spoelen in een nabije herberg. De conversatie bestaat, zooals het de
gewoonte is tusschen zonen van Beuvron en van
Bethléem, uit kwinkslagen. De heeren van Judéa
maken ons uit voor boeren, slakken van Bourgondië,
mestvreters. En wij, wij beantwoorden hun liefelijk
heden door hen te noemen: kikkers en snoekebe k ken... ik zeg „wij" want als ik die litanieën
hoor zingen, dan kan ik mij niet ervan onthouden,
mijn „ora pro nobis" mee te galmen. Je moet
toch beleefd zijn? Als je aangesproken wordt,
moet je toch antwoorden? Nadat wij eerlijk een
paar lieve loftuitingen hadden gewisseld, (daar
luidt het angelus van twaalf uur al, ik krijg een
schrik en sta verstomd. 0, Tijd, hoe snel gaat je
zandlooper!) vraag ik mijn beste houtvlotters om
eerst Cagnat en Robinet te helpen, mijn karretje te
laden en ten tweede het naar Beuvron te karren met
het hout, dat ik uitgezocht heb. Zij schreeuwen
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braaf:,,Drommelsche Breugnon. Je geneert je niet!"
Zij schreeuwen braaf, maar zij doen het. Ze houden tóch van mij.
Wij komen terug in galop. Op de drempels van
de winkeldeuren zag men ons voorbijgaan en bewonderde onzen ijver. Maar toen mijn span aanlandde op de brug van Beuvron en men daar de drie
andere trouwe musschen terugvond, Fétu, Gadin,
Trinquet, die staarden in het kabbelende water,
toen stonden de beenen stil en de tongen zetten hun
wedloop voort. De ééne helft verachtte de andere
omdat ze iets deden. De andere helft verachtte de
rest, omdat ze niets uitvoerde. Het heele répertoire van de zangers kwam op de proppen. Ik was
gezeten op den grenssteen aan den hoek en wachtte
het einde, om den prijs uit te deelen. Toen een stem
mij in 't oor schreeuwde:
,,Schelm! Ben je terug? Zul je me nu eens zeggen, wat je gedaan hebt van Beuvron naar Béyant
van negen uur af P Luiaard! 0, wat een ongeluk!
Wanneer zou je thuisgekomen zijn als ik je niet bij
de kladden gepakt had ! Naar binnen schurk! Mijn
eten is aangebrand!"
Ik zei:
„Jij hebt den prijs. Vrienden, al sloof je je nag zoo
uit in 't zingen, bij hààr vergeleken ben je kindertjes . "
Mijn lof maakte haar nog ijdeler. Zij onthaalde
ons nog op een prachtig stuk. Wij riepen:
„Bravo ... En nu gaan we naar binnen. Ga maar
voor. Ik volg."
Mijn vrouw ging dus naar binnen met mijn Glo75
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die aan de hand, gevolgd door de twee leerjongens.
Gewillig, maar toch zonder mij te haasten, wilde ik
juist hetzelfde doen, toen een jolig gejoel van stemmen, hoorngeschal, en het vroolijk carillon van den
toren van Sinte-Maarten, dat vanaf de hooge stad
tot ons óverklonk, mij, ouden snuffelaar de lucht
deed opsnuiven, of ik een nieuw schouwspel op het
spoor was. Het was het huwelijk van M. van Amazy met Mejuffrouw Lucretia van Champeaux,
dochter van den ontvanger van belastingen en opcenten.
Dààr maken ze me allen beenen om de bruiloft te
zien binnenkomen, en klimmen vliegensvlug naar 't
kasteelplein. Gij gelooft zeker niet, dat ik de laatste
was in 't hollen. Zoo'n pleziertje heb je niet iederen
dag. Alleen Trinquet en Gadin en Fétu, de lanterfanters, verwaardigden zich niet hun achterste, dat
aan den oever der rivier vastgeschroefd zat, op te
heffen. Zij zeiden, dat het niet aan hen, lieden van
de benedenstad, was, om de heeren van den toren
met een bezoek te vereeren. Zeker, ik hou van fierheid en de eigenliefde is schoon. Maar hieraan mijn
genoegens opofferen: welbedankt, eigenliefde! Uw
wijze van mij te beminnen gelijkt op die van den
pastoor, die mij ranselde toen ik een kwajongen
was ... voor mijn bestwil, naar hij zei.
Hoewel ik in één ren de twee en dertig treden
van de trap van Sinte-Maarten opgesneld was,
kwam ik (o, hoe jammer) te laat op het plein aan
om de bruiloft te zien binnen gaan. Ik moest dus
(dat was absoluut noodzakelijk!) wachten tot zij er
weer uitkwam. Maar die drommelsche pastoors hebben er nooit genoeg van, zichzelf te hooren lofzin76
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gen. Om den tijd te verdrijven, toog ik, al hijgend de
kerk binnen, heelemaal bezweet, allerliefst op gedienstige dikke buikjes en vleezige kussens trappend; maar bij den ingang van 't portaal voelde ik
mij gevangen onder een menschelijke deken, 't was
net of ik lag in bed, lekker warm, onder de veeren.
Als wij niet in een heilig oord geweest waren, dan
zouden me wellicht wat speelsche gedachten door 't
hoofd zijn gevaren. Maar je moet te zijner plaats en
tijd ook ernstig kunnen zijn en ik kan zoo ernstig
zijn als een ezel. Het wil echter ook wel eens gebeuren dat de punt van 't oor te voorschijn komt, en de
ezel begint dan te balken. Dat geschiedde heden:
want terwijl ik bescheiden en nederig en gapend om
beter te kunnen zien, het vroolij k offer volgde van
de kuische Lucretia aan M. van Amary, weergalmden (bij den heiligen Hubertus!) vier jachthoorns,
om den dienst te begeleiden ter eer van den jager,
het koppel alleen ontbrak, dat was wèl te betreuren.
Ik verbeet mijn lach, kon mezelf echter niet beletten de fanfare te fluiten (maar héél zacht). Alleen,
toen het noodlottig oogenblik aanbrak en de bruid
de nieuwsgierige vraag van den pastoor had beantwoord met „Ja" en de opgeblazen wangen heel lustig de vangst inluidden, toen werd het te veel en ik
schreeuwde „Hallali". 1
Gij begrijpt, hoe men lachte. Maar de portier
kwam er aan, wenkbrauwfronsend. Ik maakte mij
heel klein, sloop achter de dikke achtersten om en
verdween.
Ik bevond mij op het plein. Er was gezelschap genoeg. Allemaal beste menschen, als ik, die hun
)

1) Jachtkreet als 't wild gevangen is.
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oogen weten te gebruiken om te zien, en hun ooren,
om in te drinken en te gelooven wat andere ooren
hebben vernomen, en hun tong, om te vertellen,
wat men niet hoeft te hebben bekeken, om er over
te spreken. God weet, hoe ik er op los ben getrokken. Om mooi te liegen, is het niet noodig van verre
te zijn gekomen. De tijd ging dan ook snel voorbij,
althans voor mij, tot het oogenblik waarop bij orgel
kerkdeur weer openging. De jacht-klandegrot
verscheen. Vooraan liep, glorierijk, Amazy, die het
geschoten wild aan den arm had, dat haar mooie
oogen als een hinde liet weiden, naar rechts, naar
links en een allerliefst, coquet snoetje trok. Ik zou
haar liever niet willen bewaken, het mooie kind.
Wie dat katje moet temmen, zal heel wat moeten
remmen. Maar wie het beest neemt, neemt ook de
horens...
Van de jacht en 't wild zag ik niets meer, noch
van den pikeur en de gepikeerde, en ik zou niet
éens (het is niet om te bluffen, dat ik het zeg) de
kleur van de kleeren van den heer en de japon van
de bruid kunnen beschrijven. Want juist op dat
oogenblik werden onze geest en onze aandacht geboeid door de ernstige vraag naar de plaats en het
gaan en den voorrang van de heeren in den stoet.
Men vertelde mij, dat reeds bij het binnengaan (o,
dat ik er niet bij was!) de rechter en procureur van
't rechtsgebied van 't kasteel, en mijnheer de
schepen, onze dienstdoende burgemeester, op den
drempel, als twee rammen tegen elkaar áán hadden gestooten. Maar de burgemeester, sterker en
dikker, was het eerst naar binnen geraakt. En nu
ging het er om, te weten wie van de twee het eerst
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naar buiten zou komen en zijn neus op 't heilige
kerkportaal zou vertoonen. Wij gingen weddingschappen aan. Maar niets kwam er buiten; als een
doorgehakte slang vervolgde het hoofd van den
stoet zijn tocht, terwijl men vergeefs het lichaam
zocht. Toen wij eindelijk dichtbij de kerk gingen
staan, zagen wij daarbinnen, dichtbij den ingang,
aan weerskanten, onze woedende dieren; elk verhinderde zijn mededinger vóór te gaan. Daar ze in
't heilig oord niet durfden schreeuwen, zag men
hen neus en lippen bewegen, de oogen opensperren,
een ronden rug opzetten, het voorhoofd fronsen,
hijgend de wangen opblazen, zonder dat er een enkel
geluid uitkwam. Wij hielden ons den buik vast van
't lachen en al weddend en lachend, hadden ook wij
partij gekozen. De ouderen waren voor den rechter,
die mijnheer den hertog vertegenwoordigde (die
voor zichzelf eerbied en voor de anderen gepreek
wil hebben), de jonge haantjes waren voor den
burgemeester, den kampioen van onze vrije rechten.
Ik was voor hem, die den ander het lekkerst zou
afrossen. En iedereen schreeuwde om zijn eigen
partij aan te vuren.
„Ksh ! Ksh ! Toe maar M. Grasset! Tik hem op
zijn kop! M. Pétaud ! sla hem op zijn snuit, vooruit!
Er op los, stomkop !" .. .
Maar de ranselaars vergenoegden zich, elkaar hun
woede in 't gezicht te slingeren, zonder mekaar lichamelij k te deren, uit vrees voor hun mooie kleeren.
Op deze wijze had de twist nog wel uren kunnen
duren (want er was geen kans, dat de billen hen zouden bevriezen) zonder M. de pastoor, die ongerust
was, dat hij te laat aan 't diner zou komen. Hij zei:
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„Lieve kinderen, de goede God hoort U, en de
maaltijd wacht u; men moet in géén geval een maaltijd laten wachten, of onze lieve Heer in zijn tempel
zijn kwaad humeur toonen. Kibbel het thuis maar
uit..."
Als hij dit niet zei (want ik verstond niets), dan
moest het toch de beteekenis zijn geweest: want in
het eind zag ik, hoe hij zijn beide grove handen om
hun halzen sloeg en zoo hun snoeten bij elkaar
bracht voor den vredeskus. Daarna gingen ze naar
buiten, maar op één lijn, als twee pijlers, die aan
beide zijden den buik van den pastoor in het midden, omlijstten. In plaats van één meester waren er
drie. Aan de twisten der meesters verliest het volk
niets.
Ze waren nu allen voorbij en 't kasteel binnen
om het welverdiende feestmaal te genieten; wij,
idioten, bleven staan gapen op de plaats, om de
vleeschpotten geschaard die wij niet zagen, alsof wij
den geur van de gerechten wilden inademen. Om
beter bevredigd te zijn, liet ik mij de schotels opnoemen. Wij drieën, de gulzigaards Tripet, Bauldequin en Breugnon, hier tegenwoordig, keken elkaar bij iederen schotel lachend aan en porden mekaar in de ribben. Wij vonden behagen in sommige
schotels, en beoordeelden andere: men had beter
gedaan, menschen van ervaring te raadplegen zooals
wij, maar men had geen doodzonden of spelfouten
begaan; en het diner was toch zeer achtenswaardig.
Van één wildschotel gaven we allemaal het recept
en de luisteraars deden er hun woordje bij. Maar
daarover barstte weldra een woordentwist los (dit
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zijn brandende vraagstukken en men moet een
slecht mensch zijn om er koelbloedig over te kunnen spreken). Het ging vooral zeer levendig toe
tusschen de dames Perrine en Jacquotte, die mede dingsters zijn en de groote diners van de stad toebereiden. Beide hebben ze haar eigen partij, elke
partij tracht de andere te overschaduwen, aan tafel.
Het zijn mooie toernooien. Lekkere maaltijden zijn
in onze steden de steekspelen der burgers. Maar
hoewel ik verlekkerd ben op mooi woordgerakket,
vind ik niets vermoeiender dan de heldendaden van
anderen te hooren roemen, als ik zelf niet handelend
optreed en ik ben geen man om me lang te voeden
met de jus van mijn gedachten en met den damp
der schotels, die ik niet heb gegeten. Daarom had ik
schik, toen Tripet mij zeide (die arme stakker leed
ook)
„Als je lang over lekker eten spreekt, wordt je als
een minnaar die te veel praat over de liefde. Ik kan
niet meer, o vriend, ik verbrand, ik verteer, mijn
ingewanden rooken. Laten wij ze gaan besproeien,
om het beestje te voeden, dat aan mijn buik ligt te
knagen."
„Wij zullen er wel mee klaarkomen, reken maar
op mij," zei ik, „Tegen de ziekte van den honger is
eten de beste medicijn," zegt één van de Ouden.
Wij gingen dus samen naar 't „hotel der Kronen
van Frankrijk en den Kroonprins" op den hoek der
Groote Straat: want na tweeën naar huis gaan, géén
van ons dacht er aan; Tripet, zou als ik, bang zijn
geweest de soep koud te vinden en de vrouw kokend.
Het was marktdag, de zaal was overvol. Als men
alleen rustig aan tafel is gezeten, is men beter op
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zijn gemak om te eten, maar ingesloten door goede
kameraden, eet men beter: en zoo is alles altijd uitstekend.
Een heel tijdje lang spraken wij geen van beiden,
maar toch wel in petto, met hart en kaken, tegen een
maisch varkensboutje met kool, dat, zacht en rose,
heerlijk geurde en smolt op de tong. Toen nog een
litertje rooden wijn om den nevel te verdrijven, die
voor mijn oogen hing, want eten en niet drinken,
zeggen de Ouden, is verblindend en maakt niet
ziende. Daarna, toen 't gezicht weer helder was en
het keelgat besproeid, kon ik weer beginnen het
leven en de menschen aan te zien die een veel
schooneren schijn hebben, na den maaltijd.
Aan het tafeltje naast ons, zat een pastoor uit den
omtrek, tegenover een oude boerin, die schrijlings
zat, met ronden rug, die babbelde, boog, telkens in
haar schoudermantel wegdook, en 't hoofd op zij
wringend, zoeterig haar gelaat naar hem toewendde,
zooals in de biecht. En de pastoor luisterde naar
haar, óók van terzij, minzaam, en zonder haar woorden te verstaan, en beantwoordde beleefd elke neiging, zonder een enkele hap te missen. Hij scheen
te zeggen: „al Uwe zonden zijn U vergeven. Want
God is goed. Ik heb goed gegeten. Want God is
goed. En deze zwarte bloedworst is heel lekker."
Een beetje verder sprak onze notaris M. Pierre
Delavau, die één van zijn ambtsbroeders onthaalde,
over schilden, deugd, zilver, politiek, contracten en
de republiek (hij is republikein als hij latijnsche verzen schrijft, maar in het leven burgerman: trouw
dienaar van den koning.)
Toen haalde mijn ronddwalend oog uit 't hoekje
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van den haard Perrin le Queux in zijn stijf gesteven
blauw boezeroen, Perrin de Corvol --de Trotschaard, die mij juist op hetzelfde oogenblik aankeek.
Hij gaf een kreet, verhief zich van zijn zetel en riep
mij (Ik had willen zweren, dat hij mij van 't begin af
aan zag, maar de slimmerd hield zich koest, daar hij
mij nog betalen moest twee mooie notenhouten kasten, die ik beeldhouwde, een tweetal jaren geleden.
Hij kwam naar mij toe, en bood mij een glaasje aan:
„Mijn hart, heel mijn hart groet U!" 1
Bood mij er nag een aan.
„Om recht te loopen, heb je twèè beenen noodig..."
Stelde me voor, aan zijn maaltijd deel te nemen.
Hij hoopte dat ik zou zeggen „neen ". Hij liep er in,
want ik zei „ja." Dat is zóóveel gewonnen op zijn
-

)

schuld.
Ik begon dus opnieuw, maar ditmaal kalm en bezadigd, want hongersnood had ik niet meer te vreezen. Langzamerhand hadden de grovere eters, , de
haastige lieden, die, gelijk de dieren, alleen kunnen
eten om zich te voeden, de plaat gepoetst: en de
deftige, fijne lui bleven over, menschen ervaren in
leeftijd en rijk aan talent, die weten wat het goede,
het ware, het mooie waard is, en voor wie een lekkere maaltijd een goede daad is. De deur stond open,
lucht en zonneschijn kwamen vrij naar binnen, evenals drie zwarte kippen die haar stijve halzen uitrekten, om de kruimels onder de tafel op te pikken en
te pikken in de pooten van een ouden hond, die lag
te slapen, èn 't gekakel van de vrouwen op straat,
1) Oude volksuitdrukking, in gebruik onder drinkers, die
samen klinken. R. R.
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't roepen van een glazenmaker en „Mooie Visch te
Koop" en het gebalk van een ezel zoo groot als een
leeuw. Op 't zonbestoven plein zag men twee witte
ossen liggen, gespannen voor een kar, ze lagen onbeweeglij k, met hun pooten saamgevouwen onder
hun mooie glanzende flanken; het kwijl droop uit
hun bek, en ze kauwden hun schuim met groote
zachtmoedigheid. De duiven op het dak kirden in
de zon. ik zou hebben willen doen als zij, en ik geloof, dat èlk van ons, (zoo zalig waren wij) als men
ons over den rug had geaaid, zou hebben gesponnen
als een poes. Wij waren allen gewikkeld in hetzelfde
gesprek, van tafel naar tafel, allen vereenigd, allen
vrienden, allen broeders: de pastoor, de kok, de notaris, zijn ambtsbroeder, en de hotelhoudster met
haar zoeten naam (Zoenlief, belooft de naam niet
veel? zij geeft dan ook aan elk zijn deel). Om beter
te kunnen babbelen, ging Ik van den een naar den
ander en zette mij, nu hier, dan daar. Men sprak
over politiek. Om het geluk volmaakt te doen zijn,
is het niet onaardig, na den maaltijd te praten over
den nood der tijden. Al onze heeren klaagden over
de schaarschte, de duurte, de slapte in zaken, en het
bankroet van ons Frankrijk, den ondergang van ons
ras, de bestuurders en de indringers. Maar vooral
met mate. Men noemde geen namen. De ooren van
de grooten zijn even groot als ze zelf zijn, men kan
misschien ieder oogenblik een puntje ervan onder
de deur uit zien steken. Toch, daar de waarheid, als
een echte Bourgondiër onder in de kan moet wonen,
waagden onze vrienden het langzaam aan, die meesters te gaan hoonen, die heel ver weg wonen. Vooral
spanden ze samen tegen de Italianen en „Conchine"
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(Concini), die de dikke schommel, Florence de
koningin, onder haar rokken heeft méé gedragen.
Als gij twee honden ziet, die aan Uw gebraad knagen en de één is van U en de andere een vreemde,
dan zult ge Uw eigen hond wegjagen, maar den
ander zult ge ranselen. Uit rechtsgevoel, uit geest
van tegenspraak, zei ik, dat men niet één hond moet
kastijden maar allebeide, want als men de menschen
hoorde spreken, dan zou men meenen, dat alle
kwaad uit Italië kwam, en dat Frankrijk, Goddank!
geen schurken of schelmen bezat, maar zoo onschuldig was als een lam. Waarop allen mij met één stem
antwoordden, dat een Italiaansche schelm voor drie
geldt en dat drie eerlijke Italianen nog niet het derde deel waard zijn van één eerlij ken Franzoos. Ik
antwoordde: overal waar menschen wonen, zijn 't
dezelfde dieren en het ééne beest is het andere
waard, en een goed man, onverschillig van welken
stam, is prettig om te kennen en te hebben, en, als
ik hem ken, dan bemin Ik hem, zelfs al is 't een
Italiaan. Daarop vielen allen mij aan, spottend en
zeggend dat ze mijn smaak wel kenden, en ze noemden mij „oude snaak", Breugnon „de eeuwige wandelaar", de pelgrim, de dwaler, de wegenslijter.. .
Het is waar, dat ik indertijd heel wat wegen heb gesleten. Toen onze goede hertog, de vader van den
hertog van nu, mij naar Mantua en naar Albissola
stuurde, om daar het aardewerk, brandschilderwerk op glazen en vazen, en de nijverheidskunst te
bestudeeren, die wij later naar hier hebben overgebracht, heb ik noch wegen, noch schoenzolen gespaard. Den heelen weg van Sint-Martijn naar
Sint-André de Mantua heb ik met de knuppel in
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de vuist afgelegd op mijn twee beenen. Het is zoo
genotvol de aarde zich te zien uitstrekken onder
onze voeten, en 's werelds deeg te kneden... Maar
laat ik er mij niet te veel op bezinnen, ik zou wéér
beginnen... Zij lachen om me. En ik ben toch een
echte Galliër, een zoon van hen die het heelal plunderden. Wat, voor den duivel, heb jij dan geplunderd, zeggen zij en welke buit heb je thuis gebracht?
„Evenveel als gij . ik heb mijn oogen er aan verzadigd. Mijn zakken zijn leeg, dat is waar. Maar mijn
hoofd is propvol." ... God, wat is 't zalig te zien, te
hooren, te proeven en zich later te herinneren ! Alles
zien, alles weten, het kan niet, dat weet ik, maar dan
ten minste alles wat kan! Ik ben als een spons die
opslorpt den Oceaan ! Of beter nog: ik ben een
zwellende druivetros, rijp en barstensvol van 't
levenssap der aarde. Wat een rijke oogst zou men
binnen krijgen, als men eens persen ging. Daar kan
niets van komen mijn vrinden; ik zal zelf drinken.
Het is U onverschillig. Welnu, des te beter voor mij.
Ik zal niet bij U aandringen. Vroeger heb ik met U
willen deelen de kruimels geluk die ik had verzameld; al mijn mooie herinneringen aan de landen
van 't Licht. Maar de menschen bij ons zijn niet
nieuwsgierig, als 't niet is naar wat buurman doet
en nog liever buurvro uw. Al het andere is te ver om
er aan te gelooven. Als je wilt, ga dan zien. Ik zie
net zooveel hier. „'t Is aan de andere kant net zoo

en die van Rome komen, deugen minder dan ooit".
Heel goed. Ik laat ze maar praten en dwing niemand. Omdat je er niets van hebben moet, bewaar
ik wat ik heb gezien, onder mijn oogleden, diep in
mijn oogen. Een dwaas die de menschen gelukkig
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wil maken, als 't hen niet raakt. Het is beter gelukkig te zijn mèt hèn op hun wijze, en dan op zijn
eigene. Een geluk heeft minder waarde dan twee.
Daarom, al schetsende, zonder dat ze 't merkten,
de neusgaten van Delavau en den pastoor, die al pratende met de vleugels slaat, luister ik en zing hun
welbekend lied: „Hoe heerlijk, hoe fier Clameciaan
te zijn". En waarlijk, ik denk het ook. Het is een
goede stad. Een stad die mij heeft voortgebracht,
kan niet slecht zijn. De menschelij ke plant groeit
er vrij en frank zonder doornen, niet kwaadaardig,
of 't moest zijn met de tong, die bij ons scherp geslepen is. Maar al spreken we ook wat kwaad van
onzen buurman (die ons bescheid geeft), hij vaart er
niet slechter om, men bemint hem te meer en men
zou geen haar van zijn hoofd willen krenken. Delavau doet ons denken (en wij zijn er allen trotsch op,
zelfs de pastoor) aan de kalme ironie van ons Nivernois, te midden van de dwaasheid van de rest van
Frankrijk, aan onzen schepen Ragon, die weigerde
zich bij de aanhangers van den hertog de Guise aan te
sluiten of bij de samenzweerders der Heilige Ligue,
de ketters of de katholieken. Rome of Genève, dolle
honden en wolven, cif bij den Heiligen Bartholomeus
die hier zijn bebloede handen kwam wasschen.
Nauw aaneengesloten om onzen hertog héén, vormden wij een eiland van gezonden zin, waartegen de
golven braken... Men kan niet spreken over den
dooden koning Henri en wijlen hertog Louis, zonder verteedering ! Wat hielden wij van elkaar! Zij
waren geschapen voor ons, en wij voor hèn. Zè ker,
zij hadden hun gebreken als iedereen. Maar deze gebreken waren mènschelij k en maakten dat zij ons
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nader stonden, minder ver van ons waren. Men zei
lachend: „de Nevers is nog kras, of : Het zal een goed
jaar zijn. Wij zullen kinderen hebben. De krasse
grijsaard had er nog één,,.
0, wij hebben eerst ons wit brood gegeten. Wij
spreken dan ook allemaal graag over dien tijd. Delavau heeft als ik, hertog Louis gekend. Maar ik ben
de eenige, die koning Henri heeft gezien en ik trek
er partij van: want voordat zij mij erom smeeken, ben
ik al bezig te verhalen voor de honderdste maal (voor
hen ook, willen we hopen, dan zijn het tenminste
goede Franzozen) hoe ik heb gezien den grijzen
koning, met een grijzen hoed op, en een grijs pak
aan (zijn ellebogen staken door de gaten) op een
grijs paard, met een grijzen baard en grijze oogen,
van buiten heelemaal grijs, van binnen louter goud.
Ongelukkig onderbreekt de eerste klerk van den
notaris mij, om hem te vertellen, dat een client op
sterven ligt en naar hem vraagt. Hij moet weg, het
spijt hem erg, maar hij vertrekt niet zonder ons te
hebben vergast op een verhaal, dat hij al een uur
lang aan tt voorbereiden was (ik zag, hoe hij het op
zijn tong om en óm draaide maar wilde eerst het
mijne plaatsen). Laten we eerlijk zijn. 't Was goed,
ik heb braaf gelachen. In 't vertellen van een grap
is Delavau zonder weerga.
Nadat wij zoo van onze ontroering bekomen
waren en verfrischt en ontspannen van keel tot hiel,
vertrokken wij samen (het zal ongeveer kwart voor
vijf geweest zijn of misschien net vijf)... (In drie
uurtjes had ik, met twee lekkere maaltijden en vroolij ke herinneringen, een bestelling geoogst van den
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notaris voor twee buffetkasten, die hij mij laat
maken) ... Het gezelschap ging uiteen na bij den
apotheker twee biscuits gedoopt in een beetje cassis
te hebben gegeten. Delavau eindigde er zijn geschiedenis en (om een andere te hooren vertellen),
vergezelde hij ons tot aan 't kasteel Mirandole, waar
wij nu voorgoed scheidden na te hebben stilgestaan,
met de buiken naar den muur, om onze laatste ontboezemingen lucht te geven.
Daar het te vroeg was en te laat om naar huis te
gaan, ging ik naar beneden, naar Bethlehem, met
een handelaar in kolen, die achter zijn karretje aan
toeterend op zijn horen. Dicht bij den toren-liep,a
van Lourdeaux kruiste ik een wagenmaker, die al
hollend, een wiel voor zich uitjaagde, en als hij .zag,
dat het langzaam rolde nam hij een sprong en gaf
het een por. Zoo loopt iemand achter het rad van
fortuin maar als hij er op klimt, het er van door
glipt. En ik teekende het beeld op, om er mij van te
bedienen.
Toch aarzelde ik, of Ik, om naar huis terug te
keeren, den langsten of den kortsten weg zou probeeren, toen Ik van Pantenor (het hospitaal) een
processie aan zag komen; het kruis vooraan, dat
werd gedragen door een kwajongen, niet grooter
dan mijn been; hij hield het als een lans vooruit,
tegen zijn buikje aan, en stak zijn tong uit tegen den
anderen koorknaap, al loensend naar de punt van
zijn heiligen stok. Na hem kwamen vier ouden van
dagen, die met horten en stooten in hun ruwe gezwollen handen, onder een laken, een ontslapene
droegen, die dit tranendal verliet onder de vleugelen van zijn priester, om onder de aarde uit te
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gaan slapen. Uit beleefdheid ging ik mee tot zijn
woonstee. Het is vroolij ker niet alleen te zijn. Ik
wil ook wel bekennen, dat ik meeging voor een
deel, om de weduwe te hooren, die kermend naast
den misdienaar liep, zooals 't gebruik het vraagt.
Ze verhaalde van de ziekte van den doode, van de
geneesmiddelen die hij had genomen, zijn doodstrijd, zijn deugden, zijn aard, kortom, zijn leven
en dat van zijn ega... Haar klaaglied werd afgewisseld door de litanieën van den pastoor. Wij volgden
vol belangstelling en ik behoef zeker niet te vertellen, dat wij onderweg heel wat goede harten verzamelden, om haar te beklagen en ooren om te hooren . Eindelijk, toen hij thuis was, bij de herberg van
den goeden slaap, legde men hem in de kist, naast
het gapende graf, en daar een arme schooier geen
recht heeft, zijn houten hemd te dragen, lichtte
men eerst van de doos deksel en laken en leegde die
toen in het gat. Toen ik er mijn schep aarde op
had gegooid om hem lekker in te stoppen in zijn
bed en het teeken des kruizes had gemaakt, wat de
booze droomen verjaagt, ging ik weg, heel voldaan;
ik had alles gezien en gehoord; aan smarten en
vreugden deel genomen, mijn knapzak was goed
voorzien.
Om er een eind aan te maken ging ik terug langs
het water. Ik meende, waar de beide rivieren zich
vereenigden, de Beuvron te nemen om eindelijk eens
thuis te komen, maar de avond was zóá schoon, dat
ik, zonder erbij te denken de verleidelijke Yonne
volgde die mij meesleepte tot aan den grooten
boschweg. Het kalme gladde water vloeide voort,
breed, zonder een enkelen rimpel in zijn lichte
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kleed; het had U genomen bij Uw oogen, zooals een
visch aan den haak niet meer kan loskomen, de
hemel was, als ik, gevangen in het net der rivier, hij
baadde er zich in met zijn wolken, die drijvend, zich
vasthechtten aan gras en riet en de zon waschte haar
gouden haar in het water. Ik zette mij neder naast
een oud man, die met sleepende beenen twee magere
koeien hoedde; ik vroeg naar zijn gezondheid en
raadde hem aan, zich de beenen te bekleeden met
kousen gevoerd met stekende brandnetels (ik speel
voor dokter in mijn vrije uurtjes) . Hij vertelde mij
zijn levensverhaal; zijn kwalen, zijn dooden, heel
vroolij k en scheen beleedigd, dat ik hem aanzag voor
vijf of zes jaar jonger (hij was 75). Hij was trotsch en
fier, dat hij de man was, die 't langst had geleefd en
het meest geleden. Hij vond het natuurlijk, dat men
verduurde, en dat de goeden met de slechten meeleden, want daartegenover daalt immers de zegen
des Hemels gelijkelijk neer op goeden en boozen,
op mooien en leelij ken: ten slotte zijn allen gelijk,
en dat is goed: armen en rijken, mooien en Zeelij ken
zullen ééns allen in vrede slapen in de armen van
één Vader. En zijn gedachten, zijn gebroken stem,
het gesjirp van de krekels in het gras, het geklots
van 't water tegen de sluis, de geur van hout en teer,
die de wind aandroeg van de haven, het rustig
vloeiende water, de mooie lichtweerkaatsingen, alles
smolt samen, en werd één met den vrede van den
avond.
De oude man vertrok, ik ging naar huis; ik nam
kleine pasjes en liep met de armen op den rug, terwijl ik keek naar de kringen, die in 't water draaiden. Ik was zóó verdiept in de beschouwing der
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beelden, die zweefden op den Beuvron, dat Ik vergeten was, waar Ik mij bevond; zoodat mij ineens
een schrik door de leden kwam gevaren, toen ik,
vanaf den anderen oever, mijn naam hoorde roepen
door een al te bekende stem... Ik was, zonder dat
ik 't gemerkt had, voor mijn huis aangeland. Aan
het raam stak mijn lieve vriendin, mijn vrouw, de
vuist tegen mij op. Ik veinsde haar niet te zien,
keek strak naar den stroom en toch had ik veel plezier aan haar getier; ze roeide met de armen, het
hoofd naar beneden, in den spiegel der rivier. Ik
zweeg; maar in mijn buik lachte het en mijn buik
schudde onder mij. Hoe meer ik lachte, hoe verontwaardigder zij onderdook in den Beuvron; en
hoe vaker haar hoofd naar beneden bewoog, des te
meer moest ik lachen. Eindelijk sloeg ze, razend,
met deuren en ramen en vertrok als een orkaan om
mij te gaan halen... Ja, maar nu moest ze het water
oversteken? Naar wel ken kant ? Naar rechts ? Naar
links? We waren juist tusschen twee bruggen. Zij
koos de loopplank rechts. En natuurlijk toen ik
haar op dien weg zag, nam ik den anderen, en
kwam terug over de groote brug, waar Gadin,
sedert den morgen, stijf stond als een reiger.
Nu was ik dus thuis. Het was nacht. Hoe gaan
de dagen toch zoo snel voorbij! Ik lijk gelukkig niet
op Titus, die luiaard, die Romein, die altijd griende
over zijn verloren tijd. Ik verlies niets, ik ben over
mijn dag voldaan en heb hem wèl verdiend. Alleen,
ik zou er twéé moeten hebben,elken dag twee dagen,
ik krijg zóó niet genoeg waar voor mijn geld. Nauwelijks ben ik begonnen met drinken of mijn glas is
leeg, het is gebarsten! Ik ken anderen, lieden die
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hun glas langzaam genieten, zij komen er nooit mee
klaar. Hebben zij misschien ook een grooter? Wat
drommel, dat zou een schreeuwende onrechtvaardigheid zijn! Hola, jij daar boven, herbergier van
de Zon, jij die den dag inschenkt, geef mij de juiste
maat... Maar neen, gezegend zijt gij, mijn God,
gij, die mij 't geluk hebt geschonken, altijd met
honger van tafel te gaan en zóó den dag te beminnen
(ook de nacht is zalig!), dat ik noch van den één,
noch van den ander óóit genoeg kan krijgen...
Vlucht niet zoo vlug, April! 0 dag, zijt gij reeds
voorbij?... Het doet er niet toe. Ik heb van U
genoten, ik heb U in mijn armen geklemd. En ik
heb Uw kleine borstjes gekust, mager maagdeke,
lief lentekind.. . En nu komt de nacht. Dag nacht!
Ik neem U in mijn armen. Wij gaan samen slapen...
Maar te duivel, een ander zal tusschen ons in liggen.
Mijn ouwe vrouw komt binnen,..
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Twee maanden geleden had ik van 't kasteel van
Asnois een bestelling gekregen van een buffetkast
met een groote dientafel, en om te beginnen wachtte
ik, tot ik met mijn eigen oogen het huis, de plaats en
de kamer kon gaan zien. Want een mooi meubelstuk is als een vrucht, die men plukt aan den leiboom; hij zou zonder den boom niet kunnen groeien; en zoo de boom is, zoo de vrucht. Spreek mij
niet van schoonheid, die zich aanpast aan iedere
omgeving, zooals een meisje van lichte zeden aan
wie het meest betaalt. Dat is de Venus der vele
wegen. Kunst is voor ons een familielid, de genius
van den huiselij ken haard, de vriend, de kameraad,
die beter dan wij, weet wat wij voelen; kunst is onze
huisgod. Als gij hem kennen wilt, ga dan zijn huis
bezien. De god is geschapen terwille van den
mensch; en het kunstwerk voor de plek, die het vult
en voltooit. Het schoone is wat het schoonst is op
zijn passende plaats.
ik ging dus de plek bekijken, waar ik mijn meubelstuk zou nèèrzetten, en ik bracht er door van den
dag een deel, eten en drinken inbegrepen: want
door den geest mag het lichaam niet worden ver
Nadat beide waren bevredigd, nam ik den-getn.
weg weer, dien ik was gekomen en keerde vroolijk
naar huis terug.
Reeds bevond ik mij aan de kruising der wegen
en hoewel ik geen oogenblik twijfelde, welken
van de twee ik moest nemen, wierp ik een oogje
op het andere weggetje dat als een beekje zich
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slingerde tusschen weiden en bloeiende heggetjes.
„Wat zalig zou 't zijn," zei ik tot mezelve, „dezen
kant uit te dwalen ! Naar den duivel met de groote
wegen die recht naar 't doel voeren ! De dag is mooi
— en lang. Wij komen toch wel thuis. Ons oudje zal,
van 't wachten, haar tong niet verliezen ... God,
wat is die kleine pruimeboom van aanschijn wit, genoeglijk om te zien ! Ik ga hem tegemoet ! Laten wij,
vriend, niet sneller loopen dan Appollo. 't Is maar
vijf of zes stappen. Zephir doet zijn witte pluimpjes
op de lucht zweven, het lijkt wel sneeuw. En o, de
zaligheid van al die zingende vogels... En dat
beekje dat al grommelend heenglijdt onder 't gras,
als een katje dat met een kluwen speelt, onder een
kleed ... Volgen wij hem! Dáár is een boomgordijn
dat hem wil beletten te loopen! Hij zal nu wel gevangen worden! ... Maar o, die kleine schelm, hoe
is hij er door gekomen? Hier, hier onder de oude
pooten, onder de knokige, lekkende, opgezwollen
pooten van dien ouden olm zonder hoofd! Wat een
brutale bengel! ... Maar waar, voor den drommel
zou dit weggetje me toch brengen! Zoo keuvelde ik
en liep op de hielen van mijn pratende schaduw, ik,
huichelaar veinsde niet te weten, waarheen dit
verleidelijk pad mij méé zou sleepen. Wat kun je
goed liegen, Klaas! Je bent vernuftiger dan Ulysses,
je bedriegt je zelf. Waar je heengaat, weet je best.
Je wist het, genieperd, van 't oogenblik af, dat je de
deur van 't kasteel van Asnois uitkwam. Een uurtje
hier vandaan, naar dien kant, is de hoeve van Céline,
onze oude vlam. Wij gaan haar verrassen ... Maar
wie van ons, zij of ik, zal het meeste verrast zijn?
Sinds ik haar 't laatst zag, zijn jaren en jaren voorbij!
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Wat zal er over zijn gebleven van 't ondeugend gezichtje en 't fijne mondje van mijn wezeltje ? Haar
te zien kan ik wel wagen, er is nu geen gevaar, dat ze
met haar scherpe tandjes mij aan het hart zal
knagen ! Als een oude wijngaardrank zoo uitgedroogd is dat hart ! Zou ze nog ééns wel tanden
hèbben ? 0, wezeltje, mijn wezeltje wat konden ze
lachen en bijten, die tandjes van jou ! Wat hèb je gespeeld met dien armen Breugnon ! Wat heb je hem
laten tollen, tollen in de rondte, als een bromtol!
Maar kind, als je het prettig vondt, dan had je toch
gelijk. En wat was ik een kalf!
Ik zie mezelf weer, zooals ik, met open mond
leunde, steunend op mijn armen en de ellebogen
wijd vaneen, tegen den mandeeligen muur van
meester Médard Lagneau, mijn baas, die mij
onderwees in de edele kunst van beeldhouwen. En
aan den anderen kant, in een grooten moestuin
die grensde aan den hof die ons tot werkplaats
diende, tusschen de bedden, beplant met aardbeien
en sla, rose radijzen, groene komkommers en goudgele meloenen, liep met de armen en voeten bloot, en
de borst hàlfbloot, met gèèn andere ballast dan haar
zware roode haar, in een ruw linnen hemd, dat haar
harde borsten scherp afteekende en een korte rok
die aan de knie ophield, een mooi wakker meisje,
dat in haar krachtige bruine handen twee gieters
wiegelde, boven de bladerrij ke plantenhoofdjes, die,
om te drinken, hun bekjes openden. En ik, om beter
te kunnen zien, ik opende verstomd mijn eigen, die
niet klein is.
Zij kwam, zij ging, zij goot haar gieters leeg en
ging dan weer terug en vulde ze in den regenbak,
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met haar twee armen tegelijk, dan richtte ze zich op,
een rietstengel gelijk, ze kwam terug en zette haar
voeten behoedzaam neer op de smalle paden, op de
vochtige aarde, haar geestige voeten met de lenige
beenen, die onder 't gaan, de rijpe aardbeien te
beroeren schenen. Haar knieën waren stevig en
rond als van een jongen. Met mijn oogen verslond
ik haar. Ze scheen niet te merken, dat ik naar haar
keek. Maar ze naderde mij, al sproeiend haar fijne
regentje; en als ze heel dichtbij was, dan schoot ze
plots op mij af harer blikken pijl ... Au, ik voelde
den haak, en de dichte mazen van het net mij omstrikken! Hoe waar is 't als men zegt, dat de oogen
van het wijfje een spin gelijk zijn. Nauwelijks was ik
gevangen of ik verweerde mij ... Te laat. Ik bleef,
stomme vlieg, zitten, met de vleugels aan den muur
vastgekleefd ... Zij lette niet meer op wat ik deed.
Ze verpootte haar kool, op haar hurken gezeten.
Alleen keek het sluwe beest van tijd tot tijd even
terzij, om zich te verzekeren dat de prooi in 't net
gevangen bleef. Ik zag haar grinniken, en of ik nu
al zei: „Vriend, ga heen, ze steekt met jou den
draak, als ik haar zoo zag grinniken, dan grinnikte ik
mee. Wat moet ik er toen idioot hebben uitgezien ! . .
Plotseling, daar maakt ze een zijsprong! Ze stapt
over één bed heen, over nag één, en nog één, ze
holt vooruit, doet een sprong in de lucht en vangt in
de vlucht het zaadje van een pissebed, dat zachtkens
dreef op de stroomen der lucht en met de armen
zwaaiende, kijkt ze mij aan en zegt:
„Nág een aanbidder gevangen!"
Dit zeggende, stopte ze het donzen bootje in de
halsopening van haar hemmetje, tusschen haar bei97
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de borstjes. ik, die, hoewel dwaas, daarom nog niet
was een saaie minnaar, ik zei:
„Berg mij daar ook maar!"
Toen begon ze te lachen, en wijdbeens met de
handen op de heupen, voegde ze me toe, vlak in
mijn gezicht:
„Kijk die gulzigaard ! Mijn appels rijpen niet voor
jou lippen ..."
Zoo maakte ik op een avond, in 't laatst van
Augustus, kennis met haar, met wezeltje, mijn
wezeltje, de mooie tuinierster. Wezel noemde men
haar, omdat ze, als die andere wezel, de dame met
het spitse snuitje 1 lang was van lichaam en klein
van hoofd, een listigen neus had als een Picardische,
een mond die wat vooruit stak en die wijd open kon
gaan om te lachen en om harten en nootjes te knabbelen. Maar haar hard-blauwe oogen, overwaasd
door den nevel van een mooien onweersdag en haar
mondhoeken van lokkenden faun, vol bijtenden
spot vingen U, als een roode spin in haar web een
vlieg vangt. In plaats van te arbeiden bracht ik nu
mijn halven tijd door met gapen op den muur, totdat de voet van meester Médard, krachtig geplant
tegen mijn achterste, mij weer deed neerdalen op de
werkelijkheid. Soms riep ongeduldig wezeltje:
„Heb je me nu genoeg bekeken van voren en van
achteren? Wat is er nog meer aan mij te zien? Je zult
me nu toch wel kennen! En Ik zei, terwij 1 Ik fijntjes
met de oogen knipte:
„Meloenen en vrouwen, kun je nooit te kennen
-

vertrouwen."

Wat zou ik graag een stuk genuttigd hebben van
1) Fabel van Lafontaine.
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deze meloen ... Misschien zou ik met een andere
vrucht ook gediend zijn geweest. Ik was jong,
warmbloedig, op de 11.000 maagden verliefd; had
ik haar dan lief P Er zijn in het leven oogenbli k ken
waarin men verliefd zou zijn op al wat rokken
draagt. Maar neen, Breugnon, je onteert je ziel, je
gelooft geen woord van wat je daar zegt. De eerste,
die men lief heeft is de goede, de ware, haar, die men
moet liefhebben, de sterren hebben haar geschapen,
om onzen dorst te lesschen. En, omdat ik haar niet
gedronken heb, heb ik voorzeker dorst, altijd dorst
en zal het mijn leven lang hebben.
Hoe verstonden wij elkaar! Wij brachten onzen
tijd door met elkaar te prikkelen en te plagen. We
waren geen van beiden op ons mondje gevallen. Zij
voegde mij beleedigingen toe en ik gaf haar voor een
schepel een mud terug. Wij hadden allebei goede
oogen om te zien en gezonde tanden om te bijten.
Wij lachten er soms om, dat we stikten. En zij, om
beter te kunnen lachen na een boosaardigheid, liet
zich op den grond glijden en zat op haar hurken,
als wilde ze haar knollen en uien onder haar beschermende vleugels nemen. 's Avonds kwam ze
praten aan mijn muur. Ik zie haar ééns, al babbelend en lachend met haar overmoedige oogen, die in
mijn oogen de kwetsbare plek van mijn hart te
vinden poogden, om die dan te treffen; ik zie haar,
met opgeheven armen den tak van een kerseboom
tot zich trekken, bevracht met bengelende roode
hangers, die om haar rossige haar als een guirlande
waren; met gestrekten hals en open vogelbek, at ze
ze van de boom zonder plukken; de pitten liet ze
zitten. Beeld van een oogenblik, eeuwig en vol99

WEZELTJE

maakt, jeugd, begeerige jeugd, die drinkt aan de
borsten des Hemels. Hoe vaak heb ik de lijn van die
mooie armen, van dien hals, die borsten, van dien
gulzigen mond, van dat achterover gebogen hoofd
gegraveerd op de paneelen der meubels of op het
bloemrijk lofwerk ! ... En, leunend op mijn muur,
strekte ik mijn armen uit, rukte heftig den tak los,
dien zij afgraasde, bracht hem aan mijn mond en
bezoog gretig de natte pitten.
Wij kwamen ook samen, Zondags, op de wandeling en in den kelder van Beaugy. Wij dansten, ik
was even bevallig als Meester Martin Baton, maar
de liefde gaf mij vleugelen, de liefde, zegt men,
maakt zelfs ezels aan 't dansen. Ik geloof, dat wij
geen oogenblik met vechten ophielden.... Wat
was ze prikkelend! Wat heeft ze er bijtende boosaardigheden uitgeflapt over mijn scheeven neus,
over mijn groote gapende muil, waar, zei ze, je wel
een pastei in zou kunnen bakken, mijn schoenlap persbaard; over heel dat edel gelaat dat mij toebehoort en dat volgens den pastoor, naar Gods beeld is
geschapen. (Wat een pret, als ik hem toevallig te
zien kreeg). Ze liet me geen minuut met rust. En ik
was ook geen stamelaar en hield, om haar te pakken,
mijn beide armen klaar.
Bij dit voortgezette spel begonnen wij zoowaar
allebei warm te loopen ... Weet je nog Klaas, van
den wijnoogst in den wijngaard van meester Médard Lagneau P Wezel was genood. Wij zaten zij aan
zij, gebogen in de rij. Onze hoofden raakten elkaar
bijna aan, en soms ontmoette mijn hand, al afrukkend een rank, bij ongeluk haar heup of haar buik.
Dan wendde ze haar hoog blozend gelaat naar mij
100
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toe en en als een jong veulen, gaf zij mij een trap, of
drukte een druivetros op mijn neus plat; ik verbrijzelde er één, sappig en zwart, op haar roomblanke
borst, waarop brandde de zon. Zij verdedigde zich
als een duivelin. Al drukte ik haar met nog zoo'n
kracht tegen mij aan, nooit slaagde ik er in, haar te
nemen. Elk van ons bespiedde den ander. Zij blies
het vuur aan, en als ze mij in lichte laaie zag, hield
ze me voor den mal:
„Je krijgt me niet Klaas."
En ik, die met een onschuldig voorkomen op
mijn muur inééngedoken zat, als een dikke kat, die
doet of hij slaapt, en zoo door de spleet van zijn halfopen oogleden, de springende muis beloert, ik likte
mij al van te voren om den bek:
„Wie 't laatst lacht, lacht het best!"
Eens op een namiddag (in 't laatst van Mei, als
heden) was het om te stikken zoo heet, veel en veel
warmer dan vandaag; de lucht was drukkend zwaar,
de witte hemel blies den menschen zijn brandende
adem, die gloeide als een vurige oven, in 't gelaat; en
binnen in dat nest zat het onweer, nu al een week te
broeden op eieren, die niet uit wilden komen. Je
smolt van hitte, de schaaf was kletsnat en de boor
plakte aan mijn hand. Ik hoorde wezeltje niet meer,
die daarnet nog zong. Met de oogen zocht ik haar.
In den tuin niemand. Opeens zag ik haar daar, in de
schaduw van de hut, zitten op een traptree. Zij sliep
met open mond, het hoofd achterover op den drempel van de deur. Eén van haar armen hing bij den
gieter neer. De slaap had haar plotseling néérgeworpen. Zij bood zich aan zónder verweer, heel haar
lichaam lag voor mij uitgestald, half naakt en óe101
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zwijmd onder den heeten hemel, als een Danaé. Ik
klom over den muur, ik vertrapte onder 't loopen
de kool en de sla, ik nam haar geheel in mijn armen,
ik kuste haar vol op den mond, zij was warm en
naakt en nat van zweet; half slapend, liet ze zich
nemen, wellustig, en zonder dat ze haar oogen
opende, zocht haar mond den mijne en gaf mij mijn
kussen terug. Wat gebeurde er in mij P Welke
vreemde dwaling hield mij gevangen? De stortvloed der begeerte stroomde door mijn bloed; ik
was dronken; ik omknelde dat geliefde vleesch; de
prooi waarnaar ik hunkerde, de gebraden duif viel
mij zóómaar in den mond... En, nu (groote stomkop) nu dorst ik haar niet nemen. Ik weet niet welk
dwaas gewetensbezwaar mij deed aarzelen. Ze was
me te lief; het was mij pijnlijk te denken, dat de
slaap haar gebonden hield; ik bezat haar lichaam
maar haar geest niet en ik had mijn fiere tuinierster dus te danken aan.. . verraad! Ik ontrukte mij
aan 't geluk, liet haar armen, haar lippen los, en ontbond de banden die ons aan elkaar vastgeklonken
hielden. Het ging niet zonder moeite: de man is
vuur en de vrouw buskruit, wij brandden allebei; ik
beefde en hijgde zooals die andere zot, die Antiope
overwon. Eindelijk overwon ik mezelf, d.w.z. ik
vluchtte. Na vijf en dertig jaar stijgt het schaamrood
mij nog naar het hoofd. 0 dwaze jeugd ... Hoe
heerlijk te denken, dat men zóó dwaas is geweest, en
wat doet dat goed aan 't hart!
Van dien dag af was ze voor mij als een levende
duivelin. Nukkig als drie kudden grillige geiten,
wisselender dan een wolk, striemde ze me den
éénen dag met haar grievende verachting of liet me
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links liggen en den volgenden dag kaatste ze naar
mij met smachtende blikken en verleidelijke
lachjes; of stiekem verscholen achter een boom,
gooide ze me, als ik haar mijn rug had toegekeerd,
met een aardkluit die uiteenspatte op mijn nek, en
als ik me omkeerde mikte ze, pang, pang, met een
pruimepit op mijn voorgevel. En dan op de wandeling, speelde, coquetteerde, en grapte ze met de
halve wereld.
Het ergste was dat zij, om mij nog spijtiger te
maken, 't in haar hoofd kreeg, een andere merel
van mijn slag in de knip te vangen: Quiriace Pinon,
mijn beste kameraad. Wij waren twee vingers aan
één hand. Geen kloppartij, bruiloft of festijn, waar
Orestes en Pijiades gelijk, de een werd gezien zonder
den ander. We schermden er met vuist, beenen en
bek. Hij was knoestig als een eik, kort en dik,
plomp van schouders en plomp van begrip, moedig
van taal en van daad. Hij zou ieder, die ruzie met
hem zocht, hebben gedood. Zij koos juist hèm uit,
om mij te benadeelen. Het kostte haar niet veel
moeite. Vier knipoogjes en een half dozijn van haar
gewone grimassen waren voldoende. Onschuldig,
smachtend of brutaal kijken, spotten, fluisteren of
liefdoen, met de oogleden knippen, de oogen neerslaan, haar tanden toonen, haar lip be knagen of wel
die belikken met haar puntig tongetje, met haar
hals draaien, heupwiegelen, haar rokje opwippen
als een kwikstaart, wààr is de Adamszoon, die dààr
niet in zou loopen P
Pinon verloor er het beetje verstand van, dat hij
nog had. Van toen af waren het er twee, die sidderend en stom op den muur, wezeltje zaten te be103
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spieden. Reeds wisselden wij met opéénge klemde
tanden, woedende blikken. Zij blies het vuur aan en
om het beter aan te wakkeren, besproeide zij het nu
en dan met een kouden waterstraal. Hoe spijtig ik
ook was, ik moest lachen om de besproeiing. Maar
Pinon, dat stomme paard, stond te stampen in den
hof. Hij vloekte van woede, ging te keer, dreigde
en raasde. Hij was niet in staat een grap te verstaan,
die hij zelf niet had bedacht (en in dat geval begreep niemand haar dan hij, maar hij lachte voor
drie). Ondertusschen verlustigde zich de edele
dame: als een vlieg, die zich aan melk tegoed doet,
dronk ze de beleedigingen in; deze ruwe handelwijze verschilde van de mijne, en hoewel die sluwe
Gallische, dat vroolij ke, spotachtige wezen mij
nader stond dan dat hinnikende, steigerende, winden
latende beest, had ze om mij te pesten en uit zucht
naar verandering voor hèm alleen belovende blik
ken en lokkende lachjes. Maar als het er om ging,
haar belofte te houden, als de zotte ijdeltuit zijn
triomf al had uitgebazuind, dan lachte ze hem uit
en liet hem benepen staan. Ik lachte ook, natuurlijk,
en de teleurgestelde Pinon keerde zijn woede tegen
mij en verdacht mij, dat ik hem zijn schoone ontroofde. Eens op een dag vroeg hij me heel eenvoudig, hem de plaats af te staan. Ik zei met zachtheid:
„Broeder, ik was juist van plan jou hetzelfde te
vragen!"
„Dan, broeder," zei hij, „moeten we mekaar maar
kapot slaan."
„Daar dacht ik ook al aan," zei ik, „maar, Pinon,
het valt me zwaar."
„Minder dan mij," zei hij. „Ik vraag je weg te
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gaan. Een kippehok heeft genoeg aan één haan."
„Dat ben 'k met je eens" zei ik. „Ga jij dan heen,
want de kip is van mij."
„Jij, je liegt," schreeuwde hij, „boer, aardwroeter,
kaasvreter! Zij is van mij, niemand anders zal haar
proeven."
„Arme vriend," zei ik. „Heb je dan niets gezien?
Vent van Auvergne, knollekauwer, ieder zijn soep.
Van mij is deze fijne koek. Ga jij je knollen maar
opgraven!"
Van bedreigingen kwam het tot slagen. Toch hadden wij hier spijt van, want we hielden van mekaar,
„Luister," zei hij, „sta haar af, Breugnon, zij
houdt het meest van mij."
„Neen, van mij."
„Nou laten we 't haar vragen. Die versmaad
wordt, gaat heen."
„Top, laat ze kiezen."
ja, maar vraag nu eens aan een meisje wie ze 't
meest liefheeft; ze vindt het veel te leuk de verwachting nog langer te spannen, dan kan ze in gedachten diè of diè nemen en ten slotte neemt ze er
geen één, en zoo keert ze haar minnaars óm en dm op
't rooster ... Onmogelijk haar te grijpen: Toen wij
er haar van spraken, antwoordde wezeltje ons, door
in lachen uit te barsten.
Wij gingen terug naar 't atelier, wij trokken onze
buizen uit.
„Er is geen ander middel. Eén van ons moet crepeeren." Op 't oogenblik, dat we mekaar te lijf zullen gaan, zegt Pinon:
„Geef me een pakkerd."
Wij omhelsden mekaar tweemaal.
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Toen nam de dans een aanvang. Wij klopten er
alle twee flink op los. Pinon sloeg mij de hersens
bijna in, en ik trapte hem met mijn knieën den buik
haast open. Geen feller vijanden dan goede vrienden. Na een paar minuten waren wij heelemaal bebloed; en roode gootjes stroomden ons, als oude
Bourgondische wijn, uit de neus.
Ik weet niet, hoe dit alles zou zijn afgeloopen,
maar zeker had één van de twee den ander om zeep
gebracht, als niet de buren, die tot ons geluk te
hoop waren geloopen, en Meester Médard Lagneau,
die juist thuis kwam, ons hadden gescheiden. Het
was niet gemakkelijk: we waren als doggen, men
moest ons afrossen, om ons te noodzaken, los te
laten. Meester Médard moest de zweep nemen; hij
striemde ons er mee en gaf ons toen oorvijgen.
Eindelijk probeerde hij, ons tot rede te brengen.
Achteraf is de Bourgondiër wijs. Als men elkaar
goed geplukhaard heeft, wordt men philosoof. Het
is dan wèl gemakkelijk, te luisteren naar rede. Wij
waren niet heel fier, toen wij elkaar aanzagen. En
juist op dat oogenblik kwam de derde dief op het
tooneel. 't Was Jean Gifflard, de dikke molenaar,
glad en rossig, ronde ragebol met opgeblazen wangen
en kleine dichtgeknepen oogjes; het leek wel, of hij
altijd blies op de trompet.
„Wat een paar fijne hanen zijn jullie ", zei hij
schaterlachend. „'t Zal je niet veel verder brengen,
dat je mekaar, ter wille van dat hennetje, hersens en
darmen intrapt. Zie je dan niet, dat ze bulkt van de
pret, als jullie mekaar de huid vol scheldt? Jongens,
't is wel fijn voor zoo'n wijfje, een heele bent venters achter d'r rokken te hebben! Wil jullie van mij
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een goeie raad aannemen ? Voor niemendal geef ik
hem. Sluit vrede ! Làch met haar, vrienden, zij lacht
met jullie. Keer haar den rug toe, en licht jullie
hielen, alle twee. Zij zal grienen, dat beloof ik je.
En dan moet ze, of ze wil of niet, eindelijk wel kiezen; dan zullen we zien, wie van de twee ze wil.
Allo ! vort ! maakt dat je weg komt ! Geen gewacht!
't Mes in de wond ! Weest flinke venten ! Heb moed!
Volg me, fiksche kerels. Terwijl jullie je stoffige
sloffen langs Frankrij ks wegen sleept, blijf ik,
vrienden, om jullie te dienen; dat moèt je wel doen,
wij zijn allemaal broeders. Ik zal de juffer bespieden,
en houd je op de hoogte van haar klaagliederen.
Zoodra ze heeft gekozen, zal ik den minnaar waarschuwen, de ander kan zich dan ophangen .. .
En nu gaan we eerst drinken. Drinken verdrinkt
den dorst en de herinnering en... de liefde .. .
Wij verdronken ze zoo goed (als tempeliers zopen
we), dat, op den avond van dien dag, nadat wij de
herberg uit waren gekomen, we onze pakken maakten, onzen stok namen en daar gingen we weg, op
een maanloozen nacht, ik en de andere idioot en
we waren zoo trotsch als een paar pauwen en vol
dankbaarheid voor dien goeden Gifflard, die zich
schurkte van pret, zijn kleine oogjes onder de
vette wenkbrauwen twinkelden in zijn glimmend
varkensgezicht.
Den volgenden morgen waren we minder trotsch.
We kwamen er niet voor uit, en hielden ons ferm.
Maar elk van ons overwoog, overwoog en begreep
niet meer de verwonderlijke taktiek, dat hij, om een
versterkte plaats te nemen, zich uit de voeten had
gemaakt. Naarmate de zon hooger steeg aan den
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ronden hemel, voelden wij ons meer en meer als
jocrisse. Toen 't avond werd, bespiedden wij elkaar
tersluiks, spraken losjes over koetjes en kalfjes en
wij dachten:
„Beste vriend, wat praat je mooi ! Tdch wil je er
van door. Maar geen kans op hoor. Ik hou te veel
van jou, broertje, om je alleen te laten gaan. Waar je
ook gaat (ja, ik weet het wel, slimmerd, ik weet het)
daar volg ik je op de hielen.
Na vele, vele mislukte listen (we verlieten elkaar
zelfs niet om onze behoefte te doen) sprong op eens,
midden in den nacht (wij deden of we snorkten maar
we werden op onze stroomatras gebeten door liefde
en vlooien), sprong Pinon uit zijn bed en schreeuwde:
„Alle duivels! Ik brand, ik brand, ik brand. Ik
kan niet meer, ik ga terug ..."
Ik zei:
„Goed hoor, ik ga mee."
De terugtocht nam ons een heelen dag. De zon
ging onder. We bleven verscholen in het bosch van
Marché tot het donker was. Wij voelden er niet heel
veel voor, dat men ons de stad zag binnen komen;
het zou met onze rust zijn gedaan, want de spotters
zouden op ons los zijn getrokken. En dan, we wilden
wezeltje verrassen, als ze alleen was en droevig sni kkend zichzelf beschuldigde: „Helaas mijn liefste,
mijn liefste, wáárom ben je heengegaan?
Dat zij verdrietig zou zijn en zuchten, daar was
natuurlijk geen twijfel aan, maar wiè zou de liefste
zij n ? El k van ons zei:
»Ik"
We waren stilletjes door den tuin geslopen (een
heimelijke onrust beklemde ons de borst) naar
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haar raam verlicht door de maan, maar wat zagen
we daar hangen aan den tak van een appelboom ...
Wat dènkt ge, dat het was ? ... Een appel? ...
Neen, een molenaarshoed ... Moet ik verder vertellen ? Neen, menschen, ge zoudt te veel pret hebben. Ik weet het, lachers, je zoudt je den buik vast
houden. Buurman's leed doet jullie vreugde opbloeien. Horendragers zijn altijd gelukkig, als de
horens van hun broeders groeien.
Quiriace begon te stampvoeten en nam een edele
sprong als een hert (hij had er goede horens voor),
stortte zich op den appelboom met zijn bepoeierde
vrucht, klom over den muur, en verdween in de
kamer, van waaruit dadelijk vloeken, gescheld en
koeien-geloei naar mij overklonken .. .
Wat bliksem, G. v. d., vervloekte lichtmis, help,
help, moord, schandvlek, schurk, schoelje, sloerie,
vuilak, schijnheilige, schildpad, slampamper, galgenaas, 'k snij je ooren af, 'k ruk je darmen uit,
'k sla je bont en blauw en murw, ik trap je gat in,
meelgezicht!
En gestomp en gestamp ... en klets, klots, flets,
flats en ring! ruiten en vaatwerk aan stukken,
val van zware lichamen, meidengegil en gebrul van
kerels... Op die duivelsche muziek (blaas muzikanten!) komt de heele buurt aansnellen, dat kunt
ge wel denken!
Ik wachtte het einde niet af. Ik had er genoeg van
gezien. Ik ging den weg terug, dien ik was gekomen,
lachend met het ééne oog, met het andere weenend,
met hangende ooren en den neus in den wind.
„Goed zoo," zei ik, „daar ben je fijn uitgedraaid."
En heel diep in zijn hart had Klaas toch het land,
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dat hij in dezen strijd zijn sporen niet verdiend had.
Ik maakte er grapjes over, ik bracht mij te binnen
heel het woeste gedoe, ik deed den een na, dan den
ander: den molenaar, het meisje, den ezel, en ik
zuchtte mijn heele ziel uit .. .
Helaas ! wat is 't vermakelijk ! Wat een pijn lijdt
mijn hart ! O, ik sterf nog, zei ik, van 't lachen, neen
van smart. Wat had het weinig gescheeld, of die
kleine wezel had mij, armzalige ezel, het huwelij kszadel opgelegd! 0, had ze 't maar gedaan! Was ik
maar horendrager! Dan zou ze tenminste van mij
zijn geweest. Dat is al iets, gezadeld te worden, door
wie men lief heeft ... Delila, Delila ... Falderi,
faldera, faldera.
Veertien dagen lang werd ik heen en weer geslingerd tusschen lust tot lachen en zin om te snikken. Ik, ik, alleen vatte in mijn scheeve gezicht heel
de antieke wijsheid samen: Heraclites, de huilebalk,
Democrites, de vroolijke kwant. Maar de menschen
lachten me uit, zonder mededoogen. Op sommige
oogenbli k ken, als ik dacht aan mijn lief, had Ik wel
een eind kunnen maken aan mijn leven. Maar die
uren duurden gelukkig niet lang. Liefhebben is
heel mooi, maar mijn Hemel, lieve vrienden, als het
belet te leven, dan wordt het te veel.
Goed voor Asmadis en Galaor 1 1VIaar wij, Bourgondiers, zijn geen romanhelden. Wij leven, wij
leven! Toen wij in de wereld werden geschopt, is
ons niet gevraagd, of het leven ons lokte, maar nu
wij er eenmaal zijn, nu blijven wij, wat donder. De
wereld heeft ons noodig .. , of wij de wereld, da's
ook mogelijk. Of ze goed is of slecht, niemand ver!

1) Helden uit Spaansche ridderromans.
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laat haar, die niet door haar aan de deur wordt gezet. Als de wijnflesch is ontkurkt, dan moet de wijn
gedronken. En als hij op is, dan gaan wij weer
andere tappen, uit onze zwellende wijnheuvelen.
Als je Bourgondier bent, dan heb je om te sterven
geen tijd. Wat het lijden betreft, wees niet te trotsch,
(o, lieden van elders), dat kunnen wij even goed als
gij. Vijf of zes maanden lang heb ik vreeselijk geleden. En dan ... dan gaat de tijd voorbij en laat op
den anderen oever achter, smarten, te zwaar om te
dragen. Nu zeg ik tot mezelf
,.,'t Is net of ik haar heb gehad."
O wezeltje, mijn wezeltje ... Toch heb ik haar
niet bezeten, mijn wezeltje ... Maar die gestopte
worst Gifflard, die meelzak, dat papgezicht, die
hèèft haar, die knuffelt haar en speelt met mijn
wezel nu al meer dan dertig jaar. Dertig jaar ... hij
zal nu wel verzadigd zijn. Ze hebben mij verteld, dat
hij haar al niet meer lustte den dag na de bruiloft.
Die gulzigaard, die veelvraat vindt aan een eenmaal
gegeten beetje geen smaak! Als meester koekoek
(O, Pinon, de brulpaap) niet het nest (hier het bed)
was komen onttakelen, dan had de klaplooper zich
nooit laten dwingen zijn dikken vinger in een
nauwen ring te dringen... 0, huwelijk, zalig
huwelijk, de vent is er ingeloopen! En nog erger
ingeloopen is er de wezel, want een ontevreden molenaar ranselt zijn beesten. Maar 't ergst van alles
is 't met mij gesteld. Lach maar, Breugnon, lach
maar om hem, om haar en om ... jezelf.
En terwijl ik nog lachte, daar zie ik, vijftig pas
van mij af (Groote God, had ik dan twee uur ach 111
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teréen gebabbeld !) het roodgedakte huis met de
groene luiken; het kuische gebladerte van een wijnstok, die als een slang kronkelde, bekleedde zijn
witte buik. En voor de open deur, in de schaduw van
een noteboom zag ik een vrouw geknield liggen bij
een steenen drinkbak; ik herkende haar heel goed
(toch had ik haar in geen jaren gezien). Mijn beenen
werden lam... Ik was er haast van doorgegaan.
Maar zij had me gezien en keek me aan, terwijl ze
doorging met water putten. En daar zag ik, dat zij
ook mij plotseling herkende ... 0 ze liet niets merken, daarvoor was ze te fier, maar de emmer die
ze vasthield, gleed uit haar handen in het water.
Ze zei:
„Slakken lebben nooit haast. Haast je vooral
niet."
Ik antwoordde:
„Werd ik dan verwacht?"
,,ik" zei ze, ,,ik lap je aan mijn laars, ik trek me
van jou niets aan."
„Heusch", zei ik, „ik ben net als jij. Maar toch
ben ik nu blij."
„En je hindert niet mij."
Daar stonden we nu, tegenover elkaar, zij met
natte armen, ik in hemdsmouwen, wij stonden te
draaien, wij keken elkaar aan en hadden niet de
kracht elkaar werkelijk te zien.
De emmer in den drinkbak liep maar vol. Ze
zei:
„Kom binnen, je hebt wel een oogeiiblik tijd."
„Een oogenbli kj e. ik heb wat haast."
„Dat zou je niet zeggen. Waarom kom je toch ?"
,,ik?" zei ik ferm, „ik wandel maar wat."
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„Je bent zeker rijk?" zei ze.
,,Rijk? De geldzak niet, maar wel de verbeelding."
„Je bent niets veranderd," zei ze, „altijd nog
dezelfde gek."
„Geboren gekken zijn ongeneeslijk!"
Wij gingen den hof binnen. Zij deed de deur
dicht. Wij waren alleen, te midden van de kakelende kippen. Alle knechten van de boerderij waren
naar de velden. Om zich een houding te geven (of
misschien ook uit gewoonte) meende ze de schuurdeur te moeten gaan sluiten of openen (ik weet het
niet goed meer) om Medor te bebrommen. En ik,
om ongedwongen te doen, sprak over 't huis, de
kippen, de duiven, den haan, den hond, de kat, de
eenden en het varken. Ik zou de heele arke Noachs
hebben opgenoemd, als ze me had laten gaan. Opeens keek ze me aan en zei:
„Breugnon !"
Mijn adem stokte.
„Breugnon !"
En wij keken elkaar aan.
„Omhels me," zei ze.
Ik liet mij niet bidden. Het doet niemand kwaad,
als je zóá oud bent en goed doet het ook niet (maar
altijd doet het goed aan 't hart). Ik had lust om te
weenen, toen ik tegen mijn oude borstelige wang
haar oude gerimpelde wang voelde. Maar ik ging
niet huilen, zóó dom ben ik niet. Ze zei:
„Je prikt."
„Waarlijk", zei ik, „als ze me vanmorgen hadden
verteld, dat ik je vandaag zou omhelzen, dan had ik
mij geschoren. Mijn baard was zachter 35 jaar ge113
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leden, toen ik hem wilde wrijven, ik en niet jij,
toen ik hem, mijn herderinnetje, al snorrend als een
poesje wilde wrijven tegen je kinnetje."
„Denk je er altijd nog aan ?" vroeg ze.
„Ik? Neen nooit."
Wij keken elkaar lachend in de oogen, om te zien
wie de zijne het eerste zou neerslaan.
„Trotschaard, kopstuk, ezelskop, wat lijk je op
mij, zei ze. „Maar grauwtje, je wilt niet verou eren." Zeker, Breugnon, vriend, je bent er niet
mooier op geworden, je hebt ganzevoeten gekregen
en je neus is nog breeder dan vroeger. Maar daar je
nooit van je leven mooi waart, had je niets te verliezen, en hebt dus niets verloren. Zelfs geen enkel
haartje, egoïst, ik zou er op willen zweren. Het is
alleen hier en daar wat grijs."
Ik zei:
„Een narrenhoofd verbleekt niet, zooals je weet!"
„Deugnieten zijn jullie mannen: je trekt je nergens iets van aan en neemt het er lekkertjes van.
Maar wij, vrouwen verouderen voor twee, Kijk
eens, hoe ik ben vervallen! Helaas, helaas! dit
lichaam, zoo stevig en zacht om te zien, zachter nog
om te worden geliefkoosd, die hals, die borsten, die
heupen, die teint, dat vleesch, smakelijk en hard als
een jonge vrucht ... waar zijn ze heen, waar ben ik
gebleven? Zou je me wel herkend hebben, als je me
op de markt waart tegengekomen?"
,,Ik zou je, met gesloten oogen, herkend hebben,
uit duizend vrouwen!"
„Met de oogen gesloten, ja, maar open? Zie die
holle wangen, dien tandeloozen mond, dien langen
neus, scherp als 't lemmet van een mes, die rood114
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gerande oogen, dien uitgedroogden hals, die slappe
borsten, dien misvormden buik!"
Ik zei (alles wat ze daar vertelde had ik best gemerkt).
„Schaapjes blijven altijd jong als aapjes."
„Zie je dus niets?"
„Ik heb goede oogen, wezeltje?"
„Helaas, waar is ze toch heen, je wezel, je wezeltje?"
Ik zei:
„Ze heeft zich hier verstopt, de mooie fret van 't
bosch."
„Ze verbergt zich, ze loopt weg, ze zit diep in
haar holletje. Maar 'k zie haar altijd nog, ik zie haar
fijne snuitje, ik zie haar rakkeroogen, die op mij
loeren en mij haar hol willen binnenlokken."
„Er is geen kans," zei ze, „dat je er in komt. Je
hebt een vette pens gekregen, vos. Liefdesmart
heeft je niet vermagerd."
„Dat zou me wat hebben gebaat!" zei ik. „Je
moet bedroefden goed voeden."
„Kom dan, en geef 't kind te drinken."
Wij gingen de boerderij binnen en zetten ons aan
tafel; ik weet niet goed meer wat ik at en dronk,
mijn geest was ingenomen, maar ik miste daarom
nog geen hap of teug. Met de ellebogen op tafel,
zag ze het aan, en zei toen spottend:
„Ben je nu minder bedroefd?"
„Zooals het liedje zegt," zei ik:
Hongerig lichaam, verdriet voor de ziel,
Lichaam verzadigd, vreugd voor de ziel."
Haar groote spottende, fijnbesneden mond zweeg,
en terwijl ik om te braniën er wat onzin uitkraamde,
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keken onze oogen elkaar aan en bepeinsden 't verleden.
Toen, plotseling:
„Breugnon," zei ze. „Wist je dat? Ik heb 't je
nooit gezegd. Ik kan het nu wel doen, het dient nergens meer toe. ik hield van jou.
Ik zei:
„Dat wist ik wel !"
„Wist je het, deugniet? En waarom zei je 't mij
dan niet?"
„Uit geest van tegenspraak. Als ik 't gezegd had,
had je 't dadelijk ontkend !"
„Wat kon het je schelen, als ik had gezegd „neen"
en ik „ja" meende? Kust men den mond of wat hij
vertelt P"
„Maar de jouwe was waarlijk met praten niet gebaat! ik heb er zoo iets van geweten, dien nacht
toen ik den molenaar in je oven heb verrast!"
„'t Was jou schuld," zei ze. „De oven was voor
hem niet gestookt! Zeker ,'t was mijn schuld ook,
maar 'k ben er hard voor gestraft! Jij, Klaas, die alles weet, heb je dan niet begrepen, dat ik mij uit
spijt, aan hem heb gegeven? Omdat je was heengegaan! 0 wat was ik woedend! ik was al woedend
(weet je 't nog) dien avond, toen je me hebt versmaad!"
,,Ik?" zei ik,
„Jij, galgebrok," zei ze, „toen jij in mijn tuin bent
gekomen om mij te plukken, op een avond, toen ik
sliep, toen heb je me laten liggen onder mijn boom
en hebt me veracht."
Ik bewoog hemel en aarde en verklaarde 't haar,
Ze zei me:
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„Ik heb 't best verstaan. Doe maar niet zooveel
moeite. Domkop ! Ik weet zeker, als je 't over kon
doen ..."
„Dan zou ik 't nèt zoo doen."
„Idioot," zei ze. „Dààrom hield ik van je. En
toen, om je te straffen, en om mezelf te vermaken,
heb ik je lè kker laten lijden. Maar ik had nooit gedacht (wat zijn de mannen toch laf!), dat je van den
haak zoudt vluchten in plaats van toe te happen."
„Welbedankt," zei ik „'t Vischje houdt wel van
't aas, maar 't wil zijn ingewanden sparen."
Om haar mondhoeken trilde een lachje en ze
keek me recht in de oogent
„Toen ik hoorde spreken," zei ze, „van je
kloppartij met dien ander, met dat andere beest,
wiens naam ik niet eens meer weet, (ik was bezig
met wasschen aan de rivier en ze zeiden mij, dat hij
je worgde) toen liet ik mijn klopper in den steek, ik
vertrapte mijn linnen, gooide de buurvrouwen omver, en holde op mijn kousen, holderdebolder naar
je toe; 'k wilde roepen: ,,Breugnon? ben je gek? Zie
je dan niet dat ik je lief heb! 't Zou wat moois zijn,
als je je beste stukken zou laten verslinden door dien
wolvenmuil! Ik wil geen kapotte, ontwrichte man,
Ik wil een heele ..."
0, falderi, faldera, falderaldera, terwijl ik al dat
mooie geklets uitgaf, zat me die gekke vent te fuiven in de herberg en wist niet eens meer waarvoor
hij had gevochten, met den wolf gearmd (o, lafaard,
lafaard) vluchtte het lam... Breugnon, Breugnon,
ik heb je gehaat! ... Kerel, als ik je zie, als Ik ons
beiden nu zie, dan lijkt het me komiek. Maar toen,
vriend, t3èn had ik je mem genèègen gevild en levend
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gebraden, en daar ik je niet straffen kon, strafte ik
mijzelf, mijzelf, want ik had je lièf. De molenaar

bood zich aan. In mijn woede nam ik hèm. Als 't die
ezel niet geweest was, zou 't een ander zijn geworden. De abdij zou niet zonder Martin Baton zijn gebleven. 0, wat wreekte ik me! ik dacht alleen aan
jou, terwijl hij ..."
„Ik begrijp je."
,,... terwijl hij mij wreekte. Ik dacht: Laat hem
nu maar komen! Kriebelt het je om terug te komen P
Breugnon, heb je er genoeg van? Laat hem maar
komen! Laat hem maar komen! Helaas, je bent
terug gekomen, vlugger dan ik het gewenscht had.
... Je weet de rest. Ik was aan mijn zot gebonden
voor het leven. En de ezel (ben ik het of is hij 't?)
de ezel is in den molen gebleven."
Zij zweeg. Ik zei:
„Je hebt het er ten minste goed."
Ze trok de schouders op en zei:
„Net zoo goed als de ander."
„Te drommel," merkte ik op, „dit huis moet een
paradijs zijn."
Ze lachte:
„Zooals U ziet!"
Wij spraken over andere dingen: over onze velden, ons werkvolk, onze kinderen en onze beesten;
maar, wat wij ook deden, wij kwamen steeds al rennend terug op ons oude onderwerp. Ik meende, dat
zij er veel om zou geven de bijzonderheden van de
mijnen, mijn huis en mijn leven te weten, maar (o
nieuwsgierige vrouwen!) ik merkte al gauw, dat zij
daar bijna evenveel van wist als ik. Toen sprongen
we van den hak op den tak, we praatten over dit,
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over dat, naar links, naar rechts, berg óp, berg
áf, voor de pret van te praten, om dwaasheden te
zeggen: het was een rollend vuur, we kaatsten de
woorden naar elkaar, hijgend naar adem. Wij
stonden niet stil bij onze zinnen, noodra de woorden 't fornuis uit waren, speelden wij ze warm
naar binnen,
Nadat ik lekker gelachen had, wischte ik mijn
oogen af, maar daar sloeg het al tien uur op den
klokketoren:
„Lieve Hemel, 'k moet weg."
„Je hebt den tijd," zei ze.
„Je man komt zóó thuis. Hem te zien, dat hou ik
niet uit."
„En ik dan," gaf ze ten antwoord.
Door het keukenraam zag men de wei, die reeds
begonnen was aan haar avondtooi. De stralen der
ondergaande zon strooiden hun goudstof uit over de
ontelbare grassprietjes, die trilden in den avondwind.
Op de gladde steenen borrelde een beekje. Een koe
belikte den tak van een wilg, twee paarden zag ik, het
eene zwart met een ster voor den kop, en het andere
een appelschimmel; de kop van het zwarte paard
rustte op den rug van den schimmel, en zoo stonden
ze te droomen in den vredigen avond. Geuren van
zon, van seringen, van warm gras en zonbeschenen
mest stroomden 't koele vertrek binnen. En in het
zachte donker van de diepe kamer, waar 't wat vochtig rook, steeg uit den aarden kop, die ik in de hand
hield het geliefde aroma op van onze Bourgondische cassis. Ik zei:
„Wat heerlijk is 't hier!"
Zij greep mijn hand:
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„En 't zou zoo geweest zijn, alle dagen van ons
leven !"
ik zei (ik vond het vervelend haar te bezoeken,
om haar te bedroeven) :
„Weet je, wezel, alles bij elkaar gerekend, is 't
misschien zóó beter. Je hebt er niets bij verloren,
hoor ! Voor één dag, gaat het uitstekend. Maar voor
het lèven... ik ken jou, ik ken mezelf, je zou er gauw
genoeg van hebben gehad. Je weet niet, wat een
duvel ik ben: 'n schoft, 'n luilak, 'n schreeuwleelij k,
'n dronkaard, 'n wildebras en 'n kopstuk, 'n gulzigaard, boosaardig, twistziek, 'n leege droomer, en een
driftkop, maanziek, grillig en 'n onzinkletser. Je
zoudt, lief meisje, de steenen hebben doen weenen,
en j e zoudt je hebben gewro ken, dat weet ik. Mij n
haren rijzen al te berge aan beide zijden van mijn kop
als ik daar maar aan denk. God zij gezegend, die
alles weet. Alles is goed zoo als 't is."
Zij luisterde naar mij met haar oogen. ernstig en
sluw. Zij trok den neus op en zei:
„Het is waar, wat je zegt! Ik weet het, ik weet het,
je bent een groote deugniet. (Ze meende er niets
van). Je zoudt mij zeker hebben geslagen, en ik zou
jou horendrager hebben gemaakt! Maar wat zèg je
ervan? Zou 't niet beter zijn geweest, omdat jij en
ik toch op aarde leven (dat staat in de hemelen geschreven!) dat ik en jij te samen hadden geleefd ?"
„Zeker," zei ik, Je hebt gelijk."
„Je ziet er niet erg overtuigd uit," zei ze.
„Ik ben het wel," zei ik. „Maar toch, wij moeten
kunnen buiten dit geluk! En ik besloot, terwijl ik
opstond:
„Heb geen spijt, wezel! Hóè 't ook zou zijn ge 120
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loopen, nu doet het er niet meer toe. Of je nu liefhebt of niet, als je levensdraad, zooals de onze, bijna
afgewikkeld is, dan is alles voorbij, voorbij, dan is
't of er nooit iets geschied zou zijn."
„Leugenaar," zei ze.
Wat was dat waar!
Ik omhelsde haar en ging weg. Ze keek me na,
staande op haar drempel, geleund tegen de deurpost. De schaduw van den grooten noteboom strekte zich voor ons uit. Ik keerde mij niet om, voor ik
de bocht van den weg am was, en voor Ik zeker was,
dat ik niets meer zou zien. Toen stond ik stil, om
adem te scheppen. De lucht was doorgeurd van een
gouden regen. En van verre loeiden de witte ossen
in de weiden. ik ging weer op stap; ik liet den hoofdweg liggen, beklom den heuvel, nam den kortsten weg dwars door wijngaarden en verdween in
het bosch. Tóch was dit niet de manier, om gauw
thuis te zijn. Want een half uur later bevond ik mij
weer aan den zoom van het bosch, en stond, met
open mond, onbeweeglijk, naar 't gebladerte van
een eik te staren. Ik wist niet, wat ik deed. Ik peinsde, ik peinsde. De roode gloed aan den hemel doofde uit. ik zag het licht sterven op . de jonge, gladde,
glimmende, wijnroode en purperen blaadjes van de
wijngaarden. Een nachtegaal zong ... In de diepten
van mijn herinnering en in mijn bedroefde hart
zong een andere nachtegaal. Een avond als deze. Ik
was samen met mijn lief. Wij bestegen een heuvel,
begroeid met wijngaarden. Wij waren jong en vroolijk: lachen en praten was ons lust en ons leven. Opeens, ik weet niet wat het was in de lucht, de zachte
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klank van 't angelus, de adem van de aarde, die in
den avond, zich uitstrekt en zucht en U zegt: „Kom
tot mij", of de zoete droefheid, die uit de maan
neerdaalt... Wij zwegen alle twee, en opeens vatten
wij elkaar bij de hand, en zwijgend, zonder elkaar
aan te kijken, bleven we staan, onbeweeglijk. Toen
klonk uit de wijngaarden, waarop de lentenacht
rustte, de stem van den nachtegaal. Om niet in te
dommelen op den wijnstok, wiens verraderlijke
ranken, kronkelden, kronkelden, kronkelden, en
zich om zijn pootjes heen wilden winden, om niet
in te slapen, zong de liefdesnachtegaal zijn àlouden
zang:
De wijngaard groeit, groeit, groeit,
Mijn hart dag en nacht gloeit.
En ik voelde de hand van wezel, die zei:
„Ik neem jou en jij neemt mij .. .
Groei wijngaard, en bind ons onverbreeklij k vast."
-

Wij daalden den heuvel af. Vlak bij huis lieten we
los. Sedert dien namen wij elkaar niet weer. 0,
nachtegaal, altijd zing je nog. Voor wie is je zang?
Wijngaard, je groeit. Voor wie zijn je liefdesbanden "
En 't was nacht. En met de neus naar den hemel,
de billen op de handen, en de handen op mijn stok
geleund, als een ekster op zijn nest, staarde ik,
staarde altijd maar naar de top van den boom, waar
de maan leek te bloeien als een bloem. Ik poogde
aan de bekoring te ontkomen. Onmogelijk! Zeker,
de magische schaduw van den boom kluisterde mij
aan de plaats, die schaduw die maakt dat men 't
spoor bijster raakt en 't ook niet meer verlangt te
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vinden. Eénmaal, tweemaal, driemaal liep ik om den
boom heen, toen nag eens, maar telkens kwam ik
terug op dezelfde plek, 't was, of ik geketend was.
Toen berustte ik maar, 'k strekte mij op 't gras
uit en bracht dien nacht door onder den blooten
hemel. Ik sliep niet lekker in dat hotelletje. Somber
overdacht ik mijn leven. Ik bepeinsde wat het was
geweest, wat het had kunnen zijn, ik herinnerde
mij mijn inééngestorte droomen. God ! wat een
smart vindt men in de diepte van 't verleden, in die
uren van den nacht, als de ziel is verzwakt. Wat ziet
men zichzelve arm en berooid, als voor den troosteloozen ouderdom het beeld opdoemt van de hoopvolle jeugd! ... Ik maakte de rekening op van mijn
voor- en mijn tegenspoed, de magere rijkdommen,
die 'k in mijn buidel draag: mijn vrouw, die niet
mooi is en goed evenmin, mijn zonen, die ver van
mij zijn, niet denken als ik, die wel mijn vleesch hebben en niet mijn geest; vriendenverraad en de
dwaasheid der menschen, moorddadige godsdiensten en burgeroorlogen, mijn Frankrijk verscheurd,
en de droomen van mijn geest, mijn kunstwerken,
geplunderd; mijn leven, een handvol asch en 'de
doodswind die áán komt gevaren... En zacht weenend, met mijn lippen tegen de bast van den boom,
zat ik, gedoken tusschen zijn wortels, veilig als in de
armen van een vader, en vertrouwde hem mijn
smarten toe. En ik weet, dat hij naar mij luisterde.
En zeker sprak hij later op zijn beurt en troostte
mij. Want toen ik een paar uur later ontwaakte,
snorkend met mijn neus tegen den grond, toen was
er niets meer over van mijn triestheid dan wat stijfheid in 't pijnlijke hart en. . + pijn in de kuiten.
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De zon ontwaakte. De boom was vol vogelgezang.
Hij vloeide over van zangen, gelij k een druivetros,
dien men perst tusschen zijn handen. Willempje de
vink, Marie Godrée het roodborstje, de specht, die
timmert, het grijze musschekind, en de babbelende
basterdnachtegaal en mereltje mijn kereltje, die ik
meer dan allen waardeer, omdat niets hem deert,
regen, kou noch wind, altijd lacht hij en altijd is hij
blij, hij zingt het eerst in den morgen en des avonds
het laatst en dan, zijn bekje is even kleurig als mijn
neus. 0, wat brullen ze heerlijk, die zalige kwa^jongens! Ze zijn maar net ontsnapt aan de verschrikkingen van den nacht. De nacht spant zijn
valstrikken overal en daalt eiken avond, als een net
op hen neer. 0 verstikkende nevelen
wie zal er
bezwij ken? ... Maar rida radi radi nauwelijks is
het nachtgordijn weer open en komt de bleeke
glimlach van den verren dageraad het versteende
aanschijn en de witte lippen van het leven bezielen
of u-ti u-ti la-li la-de-ri la la la, fa li, o,
mijn vrienden, hoort de vreugdekreten, hoort de
liefdesontboezemingen, waarmee ze den jongen dag
begroeten! Alles wat ze hebben geleden en gevreesd,
heel de stomme ontzetting en de ijzige doodslaap van
den nacht, alles, u-tu-ti alles! frrt is vergeten.
o dag o nieuwe dageraad. Leer mij, mijn Merel,
je geheim, om eiken jongen morgen te worden herboren met hetzelfde onverbrekelijk geloof in 't leven!...
Al maar door floot hij Zijn gezonde ironie ver vroolij kte mij. Neergehurkt op de aarde, floot ik,
als hij. De koekoek, . . witte koekoek, zwarte koekoek, grijs gespikkelde koekoek speelde verstop
-pertj,
diep in het bosch.
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„Koekoek, koekoek,
De duivel komt om den hoek!"
Voordat ik opstond, maakte ik een kopjeduikeling.
Een haas, die juist voorbijging, deed het me na: hij
lachte; zijn lip is gespleten, omdat hij zooveel gelachen heeft. ik ging op weg, zingend uit volle
borst:
Alles is goed, zooals 't is, alles. Vrienden, de
wereld is rond. Wie niet zwemmen kan, gaat kopje
onder. Stroom binnen, leven, stroom binnen door de
wijdopen poorten mijner vijf zinnen, stroom binnen,
klap in mijn bloed. Zou ik om 't leven pruilen, als
een dwaze druiler, omdat ik niet alles heb ontvangen, wat ik wel zou verlangen? Als je begint te wil
Als Ik nu eens.,. Hàd Ik toch maar,,,-len.
Zoo komt er nooit een eind aan, altijd ben je ontgoocheld, altijd wil je meer dan het leven beloofde!
Zelfs M. de Nevers. Zelfs de Koning. Zèlfs onze lieve
Heer. Ieder heeft zijn grenzen, elk heeft zijn sfeer.
Zou ik mij dan àànstellen en kermen omdat ik van
't leven wil genezen P Zou ik 't beter hebben, elders?
ik ben hier thuis, Ik blijf en zal blijven voor den
duivel, zoo lang ik maar kan. Wààrom beklaag ik
me dan? Wiè is verplicht mij nog mèèr te geven?
Ik had ook wel niet kunnen leven... Groote God,
als ik me dat ga verbeelden, dan loopt het koude
zweet mij langs den rug. Dit mooi, klein heelal, dit
leven, zonder Breugnon! En Breugnon zonder het
leven P Wat 'n trieste wereld zou dat geven! Alles is
goed, zooals 't is. Wèg met wat ik niet bezit ! Maar
wat Ik heb, dat hou ik...
Een dag te laat kwam ik te Clamecy aan. ik geef
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U te denken, hoe ik er ontvangen werd. ik trok het
mij niet aan, maar klom naar den zolder en heb daar
nèèrgeschreven (zooals ge hier kunt lezen) al optrekkend mijn neus, met de tong uit den mond, en
babbelend heel alleen, mijn smarten en mijn vreugden, de vreugden van mijn smarten.
De smart, die moeielij k was te dragen,
Zal later zoet zijn te verhalen.
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VI
DE TREKVOGELS OF DE SERENADE AAN
ASNOIS
Juni.

Gistermorgen vernamen wij dat twee voorname
gasten, Mejonkvrouwe de Termes en de Graaf van
Maillebois, Clamecy waren doorgetrokken. Zij
hielden niet stil maar zetten hun tocht voort tot aan
het kasteel van Asnois, waar zij drie à vier weken
hoopten te vertoeven. De raad der schepenen besloot om, zooals het gebruik was, den volgenden
morgen uit naam van de stad een delegatie te zenden naar de twee nobele vogelen, om hen geluk te
wenschen met de goed volbrachte reis (Je zou zeggen, dat het een wonder is, als één van die dieren
reist in zijn koets met opgestopte kussens, warm ingebakerd, van Parijs naar Nevers, zonder de beenen te breken, of een verkeerd wagenspoor te
nemen). Altoos om de gebruiken te eeren, besloot de
raad hieraan toe te voegen, voor hun mondbegeeren,
lekkere koeken, de trots van de stad, en ijswafelen,
die onze specialiteit waren. Mijn schoonzoon, Florimond Welberaden, de koekebakker, liet er drie
dozijn bereiden; de heeren van den raad vergenoegden zich met twee, maar onze Florimond, die tevens
schepen is doet alles in den breede: zestien sous het
stuk, de stad betaalt. Eindelijk om al hun vijf zinnen tegelijk te streelen, en omdat, naar het schijnt,
men lekkerder eet, door muziek begeleid, (mij kan
't niet schelen, als ik drink en eet) belastte men vier
uitgezochte muzikanten: twee violen, twee hobo's
en verder nog een tamboerijn, om te fiedelen en te
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fluiten voor de heeren van 't kasteel, terwijl ze hun
koeken naar binnen speelden.
Ik sloot mij, met mijn fluit, bij de bende aan,
zonder dat men 't mij had gevraagd. Ik kon een gelegenheid om nieuwe gezichten te zien niet laten
voorbijgaan, vooral waar het gold gevogelte van 't
hof (ik zeg niet hoenderhof, dat kunt ge getuigen).
Ik hou van hun fijn gevederte, hun gebabbel en
manieren, als ze hun veeren gladstrij ken, als ze
onder 't loopen heupwiegelen, met hun achterste
draaien of met de neus in den wind, kringen beschrijven met hun vleugels, pooten en schenkels.
Trouwens, of hij nu van 't hof is of van elders, die
mij wat nieuws brengt is bij mij altijd welkom. Ik
ben een van Pandora's zonen, ik hou er van te kijken
onder de deksels van alle doozen, van alle zielen,
reine en vieze, vette en magere, edele en lage, te
wroeten in alle harten, te weten wat in ze omgaat,
mij te mengen in zaken die mij niet aangaan, overal mijn neus in te steken, te speuren, te ruiken en te
snuiven. Ik zou mij laten geeselen, uit nieuwsgierigheid alleen. Maar ik vergeet daarom niet
(daarop kunt ge gerust zijn) het nuttige te verbinden
met het aangename; en daar ik juist voor den Hooggeboren Heer van Asnois twee groote paneelen had
gebeeldhouwd, vond ik het heel goed, ze te laten vervoeren, zonder aanmijn
mijn eurs te roeren, op één van
de wagens, samen met de afgevaardigden, de violen,
de hobo's en de ijswafelen. Ook hadden wij Glodie,
Florimonds dochtertje, meegenomen, om gebruik
te maken van den wagen ('n mooie gelegenheid!)
zij had plezier, en 't kostte geen zier. En een andere
schepen nam zijn jongen mee. En tenslotte liet de
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apotheker op de kar laden: stroopjes, kruidenwijn,
waterhonig en confituren, 't waren zijn eigen produkten, en hij wilde ze aanbieden op kosten van
Clamecy. Ik moet even opmerken, dat Florimond
dit heel slecht vond; hij zei, dat het geen gebruik
was: als alle meesters, bakker, slager, schoenmaker
en barbier enz., hetzelfde wilden doen, de stad en
zijn inwoners zouden gauw geruïneerd zijn. Hij had
misschien geen ongelijk; maar de ander was schepen
als hij, Florimond, deze mocht dus wel houden zijn
mond. De kleinen moeten zich aan de wetten onderwerpen, die de anderen maken.
Men vertrok op twee karren: de burgemeester,
de paneelen, de cadeaux, het kroost, de vier muzikanten en de vier schepenen. Maar ik verkoos te
loopen. Goed voor gebrekkigen, zich te laten karren
als kalveren naar de slachtplaats of oude wijven
naar de markt! Eigenlijk was 't weer niet zoo heel
mooi. Het was een drukkende, witte onweerslucht.
De stralen van Phoebus' ronde oog brandden op
onze nekken. Stof en vliegen vlogen op. Maar behalve Florimond, die voor zijn teint banger is dan
een meisje, waren allen tevreden: gedeeld verdriet
telt niet.
Zoolang wij den toren van Sinte-Maarten zagen,
moesten die mooie heeren wel hun stijve manieren
bewaren. Maar zoodra men uit het gezicht van de
stad was, klaarden de gezichten op, en de geesten
toonden zich, als ik, in hemdsmouwen. Men wissel
de eerst een paar schuine praatjes (Dat is bij ons de
manier om op smaak te raken). Toen begon er één
te zingen, daarna een tweede. Ik geloof (God vergeef me) dat de burgemeester zèlf het liedje inzette.
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Ik speelde op mijn fluit. Alle anderen deden mee.
En het schelle stemmetje van mijn Glodie brak heen
door 't koor van stemmen, violen en hobo's en
vloog op, fladderde en kweelde, kweelde als een
vogel.
Men vorderde niet snel. De paarden stonden stil
uit zich zelf, bij elke helling, om uit te blazen en
winden te laten. Men wachtte met verder gaan, tot
ze hun muziek hadden uitgeschald. Bij den oever
van Boychault, liet onze notaris, M. Pieter Delavau
ons een omweg maken (men kon het hem niet wei gerern, hij was de eenige schepen, die niets had gevraagd) om onderweg, bij een cliënt een plan voor
een testament ap te gaan maken. We vonden 't allemaal goed, maar hij liet ons wat lang wachten. Florimond vond hierin weer een reden tot klachten;
de apotheker was 't op dit punt met hem , eens. „Ik
heb liever één onrijpe druif voor mij dan voor jou
twee rijpe vijgen ". Maar Pieter Delavau maakte
daarom evengoed, op z'n gemak, zijn werk af; en
mijnheer de apotheker moest de vrucht, half druif,
half vijg wel aanvaarden.
Eindelijk waren wij aangekomen (dat doet men
ten slotte altijd) als mosterd na den maaltijd. Onze
vogels waren juist van tafel opgestaan, toen 't dessert
kwam, gedragen door onze handen. Maar ze wilden
best weer beginnen: vogels hebben grage magen.
De heeren van den raad maakten, toen we 't kasteel
naderden, maar er toch nog een eindje af waren,
halt, om zich weer te tooien met hun statiegewaden,
die zij zorgvuldig hadden opgevouwen, om ze tegen
de zon te beschutten, hun mooie lichtende kleederen, warm aan de oogen, lachend aan 't hart; dat van
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den burgemeester was van lichtgroene zij; en zijn
ambtgenooten waren gestoken in lichtgele wol. Je
zou zeggen een komkommer en vier pompoenen.
Wij gingen binnen en lieten onze instrumenten klinken. Bij dat geluid zag men hoe de luierende knechten hun koppen uit de ramen staken. Onze vier in
wol gestoken heeren en de met zij getooide bestegen de stoep; aan de deur verwaardigden zich te
verschijnen (ik kon het niet zoo heel goed onderscheiden) twee hoofden op twee plooikragen (men
kent de vogels aan hun pluimage), en met krulletjes
en linten versierd als paaschlammeren. Wij toeteraars, fiedelaars en boerenkinkels bleven midden op
het voorplein staan. En zoo was de afstand te groot,
om de mooie, latijnsche toespraak van onzen notaris te hooren.. , Maar ik troostte mij, want ik geloof, dat niemand dan Pieter Delavau er naar luisterde . Ik stelde mij schadeloos, door wèl op te passen, het mooie tooneel niet te missen van Glodie,
die met voorzichtige pasjes de trap opklom, zooais
Maria in de „Presentatie "; terwijl zij tegen haar
schootje tusschen haar beide pootjes, een mand biscuits aandrukte, die hoog, hoog opgestapeld waren,
tot aan haar kinnetje. Zij verloor er niet één, ze beschermde ze teeder met oogen en armen, de gulzigaard, de stouterd, de lieverd. God -- ik had haar
kunnen opeten.. .
De bekoring van kinderen is als muziek; zij
dringt zekerder de harten binnen, dan de muziek
die wij uitvoeren. De meest trotschen worden menschelij k; men wordt weer kind, vergeet een oogenbli k zijn hoogmoed en zijn rang.
Mejonkvrouw van Termes glimlachte vriendelijk
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tegen mijn Glodie, ze nam haar op schoot, pakte
haar bij de kin, kuste haar, en zei, terwijl ze met
haar handen een biscuit brak: „Mondje open, we
deelen," en stopte de grootste helft in de kleine
ronde opening.
En daar riep ik, in mijn vreugde, luid uit:
„Leve de liefste, de schoonste, de bloem van
Nivernois."
En op mijn fluit deed ik een paar vroolijke tonen
schallen, die de lucht doorkliefden, gelijk de scherpe
kreet van een zwaluw.
En dadelij k gaan ze allemaal aan 't lachen, ze
wenden zich naar mij om en Glodie klapt in haar
handjes en roept uit:
„Grootvader."
M. van Asnois roept:
„'t Is die gek van een Breugnon."
(Hij heeft er verstand van hoor; hij is net als ik).
Hij wenkt mij. Ik kom met mijn fluit en met
lichten stap bestijg ik de stoep en groet:
Hoffelijk van taal, beleefd van zin,
Dat is nog niet zoo min,
ik groet naar rechts, naar links, naar voren, naar
achteren, ik groet ze allemaal: dames en heeren. En
toch neem ik in 't voorbijgaan, stiekum de jonge
dame op, die woont in haar hoepelrok (je zou zeg gen de klepel van een klok) en terwijl ik haar ontkleed (in verbeelding, dat spreekt), lach ik, als ik haar
armzalig, klein en naakt zie onder haar opdirksels.
Zij was lang en mager, wat donker van huid en heel
blank gepoederd, haar mooie bruine oogen blonken
als karbonkels, ze had een snuffelend, gulzig neusje
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als een varkentje, een rooden kasmond met volle
lippen, en krulletjes vielen haar over de wangen.
Zoodra ze me ziet, zegt ze neerbuigend:
„Is dat lieve kind van u ?"
Ik antwoordde fijntjes:
„Mevrouw, wat wèten wij ? Dit is mijnheer mijn
schoonzoon. Hij is verantwoordelijk. ik kan 't niet
zijn voor hem. In elk geval is ze ons bezit, hoeven
we haar niet af te staan. Het is er niet mee als met
het geld. „Kinderen zijn de rijkdom der armen."
Zij verwaardigde zich te glimlachen en mijnheer
van Asnois lachte luidkeels. Florimond lachte ook,
maar zijn lach was zuur. Ik bleef ernstig, ik stelde mij
aan als een melkmuil. Toen wilden de man met de
plooikraag en de vrouw met de klokrok wel tot mij
afdalen en mij ondervragen (ze hielden me allebei
voor een muzikant) over wat mijn beroep mij opbracht. ik antwoordde naar billijkheid:
„Zoo goed als niets."
Zonder te vertellen wat ik dan wel deed. Waarom
zou ik het hebben gezegd ? Zij vroegen 't me niet.
Ik wachtte, ik wilde zien, ik had pret. Ik vond het
heel grappig de familiare en vormelijke hoogheid
op te merken, waarmede die mooie heeren, die
rijkaards ons, arme schooiers, meenen te mogen ver eeren ! Het lijkt wel of ze ons altijd de les lezen! Een
arme is een kind, hij is nog niet in 't bezit van zijn
rede... En dan (men zegt het niet, maar men denkt
het), 't is zijn eigen schuld: God heeft hem gestraft en dat is góèd: Gezegend zij God!
Alsof ik er niet bij was geweest, zei Maillebois
hardop tot zijn gezellin:
„Omdat wij toch niets te doen hebben, Mevrouw,
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kunnen we van dien armen stakker wel gebruik
maken. Hij ziet er wat onnoozel uit, hij gaat zoo
overal heen, al spelend op zijn fluit, hij zal het volk
van de herbergen wel kennen. Vragen we hem uit
over wat men denkt op het platteland als men er
ten minste ..."
,,Sst!"
„Als men er ten minste denkt!"
Ze vroegen me:
„Wel man, zeg ons eens, hoe de geest is in deze
streek."
Ik herhaal:
„De geest ?"
En zet een dom gezicht.
En ik knipoogde tegen mijn dikken M. van
Asnois, die aan zijn baard trok, en me liet begaan,
al lachend achter zijn groote hand:
„Het platteland lijkt niet rijkbedeeld met geest,
zegt de ander ironisch. „Ik vroeg je, man, wat men
denkt, wat men gelooft? Is men goed katholiek? Is
men trouw aan den Koning?"
ik antwoord:
„God is groot en de Koning is heel groot. Men
houdt van allebei."
„En wat denkt men van de vorsten?"
„Dat zijn groote heeren."
„Is men dan voor hèn ?"
„Jawel, mijnheer, jawèl."'
„En tegen Concini ?"
„We zijn ook voor hem."
„Wat zeg je daar, vent? Ze zijn toch vijanden!"
,,Ik zeg niet... 't Is best mogelijk... Men is voor
allebei...
134

DE TREKVOGELS OF DE SERENADE AAN ASNOIS

„Maar, wat drommel, je moet toch kiezen I?"
„Moet dat heusch, mijnheer? Kan ik het niet
laten? Dat wil ik heel graag. Voor wie ik ben, vraagt
UP... Mijnheer, ik zal 't U zeggen, dezer dagen.
Maar ik kan 't niet dadelijk."
„En waar wacht je dan op?"
„Maar mijnheer, ik wacht om te weten, wie de
sterkste zal zijn."
„Schelm, scháam je j niet? Ben je dan niet in
staat, de nacht van den dag te onderscheiden en den
koning van zijn vijanden?"
„Mijn hemel, neen, mijnheer. U vraagt mij te veel.
Ik zie wel dat het dag is, ik ben niet blind; maar te
kiezen tusschen menschen als de vorsten of den koning, waarlijk, ik zou niet kunnen zeggen, wie van
hen het beste drinkt en 't meest verkwist. Ik spreek
geen kwaad; ze hebben eetlust, dat is een teeken,
dat ze 't goed maken. Ik wensch U ook toe, dat ge
goed gezond zijt._ Ik hou van goede eters; 'k zou 't
zelf ook doen, als ik kon. Om U niets te verbergen,
moet ik U zeggen, dat ik mijn vrienden, die eten bij
anderen, liever heb."
„Hou je dan van niets, zot?"
„Ik bemin mijn bezit, mijnheer."
„Kun je 't dan niet opofferen, aan je meester, den
koning?"
„Ik wil wel mijnheer, als 't niet anders kan. Maar
'k zou toch wél eens willen weten, wat de koning
zou eten, als wij enkelen, in Frankrijk niet hielden
van onze akkers en van onze wijngaarden. Aan ieder
zijn beroep. Sommigen eten. Anderen ... anderen
worden gegeten. De politiek is de kunst om te eten.
Wat kunnen wij, arme stakkers, daar nu aan doen?
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De politiek is voor U, maar onze aarde behoort
ons. Een meening hebben dat is onze zaak niet. Wij
weten niets. Wat weten wij, zooniet, dat wij, gelijk
Adam, onze vader (hij was ook de Uwe, zegt men,
maar wat mij betreft, ik geloof er niets van ...
pardon, misschien was hij Uw neef), wat weten en
kunnen wij anders dan de aarde vet maken en
vruchtbaar, in haar schoot graven en die bebouwen,
gerst en tarwe zaaien en doen groeien, den wijngaard
enten en snoeien, 't gras maaien en de schooven oogsten, het koren dorschen, druiven persen, den wijn
bereiden en het brood, hout splijten, den steen uitbeitelen, het laken snijden, het leer naaien, het ijzer
smeden, drijven, meubels maken, wegen graven en
kanalen, steden bouwen, ze doen verrijzen met haar
kathedralen, en op 't aanschijn der aarde met onze
handen aanbrengen der tuinen tooi, op muren en
paneelen het wonder van 't licht doen ontbloeien,
mooie naakte lichamen uit de steenen gevangenis
verlossen, die hen omsluit, in de vlucht uit de lucht
de voorbijsnellende tonen opvangen en die sluiten
in de goudbruine kast van een klagende viool of in
mijn holle fluit, kortom, ons meester maken van
Frankrij ks aarde, van het vuur, het licht en het
water, de vier elementen, om ze te laten dienen tot
Uw vermaak, .. ,wat kunnen wij anders en hoe
zouden wij ons durven verhóóvààrdigen, iets te willen verstaan van publieke zaken, van de twisten der
prinsen, heilige plannen der koningen, de spelen der
politiek, en andere boven-natuurlij kheden ? Mijnheer, je moet niet verder willen zien, dan je neus
lang is. Wij zijn lastdieren, geschapen om te worden
geslagen! Goed! Maar welke vuist ons 't meest be
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koort, en welke knuppel het zachtst is op onzen rug
... dat is een ernstige vraag mijnheer, te zwaar voor
mijn verstand. Om de waarheid te zeggen, de ééne
of de andere, dat is mij hetzelfde. Om U goed te
kunnen antwoorden zou ik de beide knuppels op
mijn hand moeten wegen, en ze nauwkeurig met eikaar vergelij ken. Als dat niet kan, geduld dan ! Lijd,
lijd en duld, aambeeld ! Duld en lijd, zoolang ge aambeeld zijt. En sla er op los, als ge hamer zijn zult."
De ander keek mij aan, aarzelend, trok zijn neus
eens op en wist niet of hij lachen moest of zich boos
maken, toen een ritmeester uit zijn gevolg, die mij
vroeger had gezien bij wijlen den goeden hertog van
Nivernois zei: „Hoogwelgeboren heer, ik ken hem,
't is een origineele: 'n goed arbeider, fijn schrijnwerker en een groote babbelaar. Hij is beeldhouwer
van beroep."
De edele heer scheen daarom zijn meening omtrent Breugnon niet te wijzigen en begon alleen
wat belangstelling te toonen voor mijn nietig persoontje, (nietig zeg ik uit bescheidenheid, goede lieden, ik weeg een beetje minder dan 'n mud), toen
hij van den ritmeester vernam, dat diè of die prins
van mijn werken notitie nam... Hij was toen niet
de laatste om in extase te raken, over een fontein,
mijner handen werk, die men hem toonde op het
voorplein. Zij stelde voor een meisje met opgeschorte rok, dat in haar boezelaar twee tegenspartelende eenden draagt, die met de bekken open, met
de vleugels slaan.
Daarna zag hij in het kasteel meubelen en paneelen van mij. Mijnheer van Asnois zette een hooge
borst. Die rijke beesten! Je zou zeggen, dat ze de
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werken die zij hebben betaald, met hun centen hebben gemaakt.'.. Om mij eer te bewijzen, achtte de
Maillebois het gepast, zich te verbazen, dat ik in dit
land bleef,verstikt, vèr van de groote geesten van
Parijs, en dat ik mij opsloot in dit geduldwerk, èèrlij k maar niets oorspronkelij ks — arbeid van aandacht, niet van hooge vlucht... van waarneming,
niet van diepe gedachten .. , geen symboliek, allegorie, philosophie of mythologie... kortom, niets,
wat den kenner verzekert, dat hij 't mag scharen
onder de „groote" beeldhouwkunst (een groot heer
bewondert niets wat niet „groot" is).
Ik antwoord bescheiden ik ben nederig, een
beetje onnoozel dat ik heel goed wist, hoe weinig
ik waard was, maar dat iedereen binnen zijn grenzen moet blijven. Een arme duivel van onze soort
heeft niets gezien, niets gehoord, en kent ook niets;
als hij dus wijs is, zal hij blijven onderaan den Parnassus, waar men zich van alle grootsche en verheven scheppingen onthoudt; en terwijl hij zijn
oogen verschrikt afwendt van de vleugelen van het
heilige paard op den top, klopt hij aan den voet van
den berg, beneden, in zijn steengroeve, de steenen
die moeten dienen voor zijn nederige woning...
Door armoede bekrompen van geest, begrijpt hij
niets, en schept hij niets, dan wat is voor dagelij ksch gebruik. Nuttige kunst; dat is zijn lot."
„Nuttige kunst! Die woorden vloeken !" zei mijn
zot. „Al het schoone is nutteloos."
„Groote woorden !" stemde ik toe. „En zoo waar!
Overal, in de kunst, zoowel als in 't leven. Niets is
schooner dan een diamant, een prins, een koning,
een groot heer of een bloem."
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Hij ging heen, over mij tevreden. M. van Asnois
nam mij bij den arm en fluisterde:
„Vervloekte grappenmaker. Heb je nu genoeg de
menschen voor den gek gehouden? Onschuldig
lammetje, ik ken je. Zeg niet neen. Met die stijve
plooikraag uit Parijs mag je je vrij vermaken ! Maar
als je 't ooit in je hoofd krijgt, aan te vallen op mij,
pas dan op Breugnon, jong, je krijgt met den stok."
Ik protesteerde.
,,Ik, edele heer? ik Uw Hoogheid aanvallen?
Mijn weldoener ! Mijn beschermer! Is het mogelijk
Breugnon zoo'n zwarte ziel toe te schrijven?...
zwárt zou ik nog wel willen zijn, maar dom, neen,
dat nooit! Dat laat ik aan anderen over! Ik hou niet
van dat getoover. Wel bedankt, hoor, ik ben te bang
voor mijn huid, om die te wagen in een toernooi,
met zoo'n belager! Ik meet me niet met U, o jee,
nee, zoo dwaas zal ik niet zijn! Want gij zijt niet
alleen de sterkste (dat spreekt van zelf) maar ook
veel slimmer dan ik. 0, ik ben maar 'n vosje, vergeleken bij den Vos in zijn kasteel. Wat een streken
hebt gij in Uw zak!! Wat hebt ge er niet vele ingestoken, jonge en oude, dwaze en bloode."
Hij straalde. Niets streelt de menschen zoo, dan
geprezen te worden met talenten die ze niet hebben:
„'t Is goed, mijnheer de babbelaar," zei hij. „Laat
mijn zak maar met rust, en toon me maar eens wat
je meedraagt in jouw zak. Want nu je bent gekomen,
twijfel ik geen oogenblik, of je hebt wat meegenomen."
„Kijk, kijk," zei ik. „U hebt het warempel alweer
geraden. U leest in de harten als God, de Vader..."
ik pakte mijn twee paneelen uit, evenals een Ita139
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liaansch werk (een Fortuin op een rad, die ik indertijd gekocht had te Mantua en die ik voor mijn werk
uitgaf). Men prees het matig. Daarna (o wat een verwarring !) liet ik hen een werk van mij zien (een
medaillon uit mijn jeugd) en zei dat het Italiaansch
was. Men riep, men schreeuwde! Men zuchtte 0!
men kraaide A! Men was buiten zichzelf van bewondering. Le Maillebois, die zalig was, zei, dat
men er den Italiaanschen hemel in weerspiegeld
zag, en den driewerf gezegenden grond van de goden,
van Jezus- Christus en van Jupiter. Mijnheer van
Asnois, die balkte van bewondering, telde mij er
36 dukaten voor uit, voor 't andere werk drie.
Wij vertrokken tegen den avond. Onderweg vertelde ik, om 't gezelschap te vermaken, dat een
andere keer, mijnheer de hertog van Bellegarde
naar Clamecy was gekomen om vogels te schieten.
De goede heer kon niet zien op vier pas afstand.
Mij was opgedragen, om, als hij schoot, den houten
vogel te laten vallen en in plaats daarvan, vlug en
handig, een andere aan te bieden, met doorboord
hart. Men lachte braaf en na mij gaf elk van hen
een paar geestige trekjes van onze heeren ten beste.
... Die goeie heeren! als ze zich in hun grootheid
zoo koninklijk vervelen, dan moesten ze eens weten
wat een pret ze ons geven.
Maar met het verhaal van 't medaillon wachtte ik,
tot we allen, met gesloten deuren, binnenshuis
waren. Toen hij 't wist, verweet Florimond mij bitter, dat ik 't Italiaansche werk voor zoo weinig
geld, als mijn arbeid van de hand had gedaan, omdat zij immers zoo hadden genoten en zoo rijkelijk
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beloond het werk, dat alleen van mij was in naam.
Ik antwoordde dat ik mij wel met de menschen
wenschte te vermaken, maar ze plukken, o neen,
dat niet. Hij hield aan, en vroeg me zuur, wat het
me voor voordeel aanbracht, pret te hebben op mijn
kosten. Wat geeft het nu, te spotten met de menschen, als het niets inbrengt...
Toen zei Martine, mijn lieve meid, met groote
wijsheid:
„Zoo zijn wij, Florimond in de familie, groot en
klein, altijd blij, altijd vertellend en lachend om de
vertelsels, die wij elkaar vertellen. Klaag niet, mijn
vriend. Want dààraan alleen heb je 't te danken dat
je nog niet tienmaal horendrager bent. Te weten, dat
ik je elk oogenblik zou kunnen bedriegen, geeft me
zoo'n pret, dat Ik 't dáárom alleen laat! ... Kijk
maar niet zoo somber! Heb maar geen spijt! Want
't is nèt, of je toch al horendrager bent! Trek je
horens in, slak! ik zie hun schaduw."
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VII
DE PEST
Eerste dagen van Juli.

Men zegt wel: Te paard komt het kwaad, maar
te voet het gaat. Het is koetsier van den postwagen
van Orleans geworden, om ons te bezoeken. Verleden week Maandag werd een geval van pest gezaaid te Saint-Flargeau. Onkruid gedijt. In 't laatst
van de week waren 't er tien. Toen naderde de pest
ons en gisteren brak ze uit in Coulanges-la-Vineuse.
Groot oproer in 't kippehok ! Alle dapperen maken
beenen. Wij hadden vrouwen, kinderen en kippen
ingepakt en verzonden ze verweg naar Montenoison.
't Ongeluk is toch ergens goed voor want nu is er
geen gekakel meer in 't huis. Florimond is ook vertrokken met de dames, hij gaf voor, de lafaard, dat
hij zijn Martine niet alleen kon laten, die weldra
moet bevallen. Van de groote heeren vonden er
vele 'n goede reden om zich wat te gaan vertreden;
en toen de paarden eenmaal ingespannen waren,
vonden ze 't een goede gelegenheid eens te gaan
zien hoe hun koren stond.
Maar wij, thuisblijvers, maakten maar wat gekheid. Wij spotten met de dwazen, die voorzorgen
namen. De heeren schepenen hadden aan de poorten van de stad, op den weg naar Auxerre, wachten
opgesteld met het strenge bevel, alle armen en boerenkinkels van buiten, die 't zouden willen wagen,
binnen te komen, weg te jagen. Wat de anderen betreft, de deftige menschen, en de burgers met wèl
doorvoede beurs, ze moesten zich ten minste onderwerpen aan 't bezoek van drie doktoren: Meester
Etienne Loyseau, meester Martin Frotier en mees142
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ter Philbert des Veaux, die, om zich tegen de aanvallen van 't kwaad te bewaren, toegetakeld waren
met een langen neus, gebalsemd met zalven, een
masker en een bril. Wij moesten erg lachen: en
Meester Martin Frotier, die een goed man is, kon
zich niet ernstig houden. Hij rukte zijn neus af en
zei, dat hij er genoeg van had, te spelen voor bietebauw, en dat hij niet geloofde aan al die flauwiteiten.
Ja, maar hij stierf er aan. 't Is waar dat meester
Etienne Loyseau, die aan zijn neus geloofde en ermee slapen ging, evengoed stierf. De eenige, die er
aan ontkwam was meester Philbert des Veaux, die,
verstandiger dan zijn ambtsbroeders, zijn neus niet
verliet maar zijn post.. . Tsa, ik ga daar te hard van
stapel, en ben al aan 't eind van mijn verhaal, voor ik
nog 't begin heb afgemaakt... Laten wij dus opnieuw beginnen en nogmaals de koe bij de horens
pakken. Heb je ze nu te pakken?
We stelden ons dus aan als ridders zonder vrees of
blaam. Wij meenden zeker te zijn, dat de pest ons
niet met een bezoek zou vereeren. Haar neus was
fijn, naar men zei: de lucht van onze looierijen zou
-

haar mishagen (iedereen weet, dat er niets gezonders
bestaat). De laatste maal, dat zij in 't land is gekomen (het was in 1580, ik had toen den leeftijd van
een ouden os) heeft ze haar neus bij ons om de deur
gestoken, maar toen ze 't had geroken, is ze weer
omgekeerd. Toen gebeurde het ook (wij hebben er
later wat een pret om gehad), dat de lieden van
Chátel-Censoir, ontevreden over hun patroon, den
groote heilige „Potentien" (de Alvermogende), die
hen slecht beschermde, hem aan de deur Zetten en
een andere te probeeren verkozen, toen nog een, en
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toen wèer een: zij veranderden wel zevenmaal en
kozen beurt om beurt: Savinien en Pellerin, Philibert en Hilaire. Zelfs wijdden ze zich, toen ze niet
meer wisten, welke heiligen ze zouden vertrouwen,
wijdden ze zich aan een vrouwelijke (de ondeugden), en omdat Potentien in gebreke bleef namen ze
Potentia.

Wij haalden al lachend dat mooie verhaal op, wij
vroolij ke Fransjes, snoevers en dappere vrijgeesten.
Om te toonen dat wij aan dat bijgeloof niet hechtten, evenmin als aan dat van doktoren en schepenen,
waagden wij ons dapper aan de poorten van de
„Vesting" om over de grachten heen, te babbelen
met hen, die op den anderen oever waren gestrand.
Uit opsnijderij zagen sommigen zelfs kans om de
poort uit te sluipen en in een nabije herberg een
pint te gaan drinken met één van degenen, voor wie
de poorten van 't paradijs gesloten waren (zelfs met
de engelen die opgesteld waren om ze te bewaken
(want zij namen hun wacht niet heel ernstig op). Ik
deed als zij. Kon ik ze dan alleen laten? Mocht ik
het dulden, dat anderen, vlak voor mijn neus, joelden, stoeiden en versch nieuws en verschen wijn naar
binnen sloegen? Ik zou gestorven zijn van spijt. Ik
ging dus buiten de poort, toen ik een ouden boer
zag, die ik goed kende: Vadertje Grattepain uit
Mailly-le-Chateau. Wij klonken samen. Het was
een vroolijke dikzak, rond, rood en welgevormd,
die in de zon van gezondheid en van zweet glom.
Hij protste nog meer dan ik, hij spotte met de zie kte en zei, dat het een uitvinding was van de doktoren. Arme stumpers allèèn geloofden er aan en
die stierven, niet aan de ziekte maar van angst.
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Hij zei mij:
„Ik geef U mijn recept voor niets:
Hou je voeten warm
Leeg je darm,
Vermijd de meiden.
Dan zul je er niet van lijden.
Een uur lang bliezen wij elkaar in 't gezicht. Hij
had de hardnekkige gewoonte, om iemand, onder
het spreken tikjes te geven op de hand en knepen in
arm of dij. Ik dacht er toen niet bij. Maar den volgenden morgen, toen dacht ik er aan.
Het eerste woord, dat mijn leerjongen dien morgen tegen me zei was:
„Hoor eens, patroon, Vadertje Grattepain is
dood."
Ik voelde me geen held, 't liep mij koud over den
rug.
ik zei tot me zelf:
„Arme kerel, nu is 't tijd voor je om op te stappen, 't is uit met je, ze komen je zóó halen..."
Ik loop naar mijn werktafel, knutsel er wat om
me af te leiden, maar ge zult wel begrijpen, dat ik
mijn hoofd niet had bij wat ik deed.
Ik dacht:
„Stommerik. Dat zal je afleeren om te snoeven."
Maar wij Bourgondiërs zijn er de lui niet naar om
ons 't hoofd te breken over wat wij eergisteren hadden moeten doen. Wij leven in het heden. Bij SinteMaarten, laten wij er blijven. Het is nu tijd om mij te
verdedigen. De vijand heeft mij nog niet te pakken
gekregen. Ik dacht er een oogenblik aan, raad te
gaan vragen in den winkel van Sint-Cosme (de dok145
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ters, gij zult het wel hebben verstaan). Maar daar
paste ik wel op, ik deed het niet. Ik had ondanks
mijn ontroering, nog genoeg gezond verstand van
huis uit overgehouden, om tot me zelf te zeggen:
Mijn zoon, de doktoren weten er niet meer van
dan wij, Zij nemen je centen, en tot overmaat van
ramp, zenden ze je naar een pestkamp, waar je kunt
gaan liggen, om heelemaal te worden verpest. Pas
op dat je hen niets zegt! Je bent toch zeker niet
gek? Als het aankomt op sterven, kunnen wij 't wel
zonder hen. En, zoowaar als God leeft, er staat toch
geschreven: Ondanks de doktoren, leven wij tot aan
den dood.
Maar al trachtte ik me zelf ook te verdooven, en
voor jolige snuiter te spelen, ik voelde dat mijn maag
begon te roeren. Ik bevoelde mij nu hier en dan
daar en... Au, daar heb je hem heusch. En het
ergste was, dat, toen 't etenstijd was ik, gezeten voor
een pot vette boonen in wijn gekookt, met sneden
heerlijke varkensbout (nu ik er heden van spreek,
ween ik nog van spijt!) geen moed had, mijn kaken
vaneen te doen. Ik dacht met beklemd hart: Ik ga er
zeker van door. De eetlust is te loor. Dat is 't begin
van 't end..."
Maar laat ik ten minste alles goed regelen. Als ik
mij hier neerleg om te sterven, dan verbranden die
boeven van schepenen mijn huis, onder voorwendsel (wat 'n klets !) dat anderen er zullen oploopen de
pest. Een heel nieuw huis! Daar moet je toch stom
of gek voor zijn. Liever dan dat, wil ik op mijn mesthoop doodgaan. We zullen ze toch te slim af zijn.
Maar verliezen we nu geen tijd!.,. Ik sta op, ik
trek mijn oudste spullen aan, ik neem twee of drie
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goede boeken: een paar mooie spreuken, wat vette
Gallische moppen, kernachtige gezegden van de
Romeinen: de Gulden Woorden van Cato, het Mop-

penboek van Bouchet, en de Nieuwe Plutarchus van
Gilles Corrozet; ik steek ze in mijn zak met een
kaars en een homp brood; ik zend den leerjongen
weg; ik sluit mijn huis en ga dapper naar mijn
couta 1 buiten de stad, voorbij het laatste huis, op
den weg naar Beaumont. De woning is niet groot.
't Is een krot. Een oud rommelhok, waar men het
gereedschap bergt, en dan is er nog een oude stroomatras, en 'n stoel zonder zitting. Als dat verbrand
moet worden, is er niet veel verloren... Ik was er
nog niet, of ik begon te klappertanden als een
kraai. ik gloeide van koorts, 'k had 'n steek in de
zij en mijn maag kromp samen of hij zich binnenste
buiten wilde keeren... En, wat deed ik toen, lieve
vrienden P Wat zal ik U nu vertellen P Welke heldendaden verrichte ik, welk stalen voorhoofd bood ik,
naar 't voorbeeld van de Romeinsche helden, het
booze lot en mijn buikpijn?...
... Lieve menschen,
ik was alleen, niemand zag mij. Gij denkt misschien
dat ik mij schaamde en den Romeinschen Regulus
voor de muren ben gaan spelen ? Ik wierp mij op
mijn matras en begon te balken. Hebt gij niets gehoord ? Mijn stem was heel helder. Hij had kunnen
dragen tot aan den boom van Sembert.
„O," kermde ik, „o Heer, is het mogelijk dat gij
zoo'n goeie vent, die je niets gedaan heeft, vervolgt?
... 0, mijn hoofd. 0, mijn lijf! Hoe hard, heen te
gaan, in den bloei van zijn leven! Helaas! Vin-je 't
heusch zoo heerlijk mij zoo vroeg terug te roepen?
1) Wijngaard met tuin, op de helling van een heuvel.
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... 0, o, mijn rug ! ... Zeker, ik zal 't heerlijk vinden ... een eer wil ik zeggen.... U een bezoek te
brengen ... maar we moeten elkaar immers toch
zien op den duur ... wat vroeger of wat later, wat
doet dat er nu toe P waarom dit vroege uur P ...
Au, au, de mik! Ik heb geen haast! ... Heer, ik ben
maar een nietig aardworm. Als het niet anders kan,
Uw wil geschiede dan ! -- U ziet het, ik ben nederig
en bescheiden en berustend... Leelij ke duivel ! Wil
je wel eens naar een ander lichaam gaan verhuizen!
Waarom knaagt dat akelige beest toch zoo aan mijn
zij?...
Toen ik uitgebruld was, leed ik niet minder, maar
mijn pathetische kracht was verbruikt. Ik zei tot
mezelf:
Je verliest je tijd. Of Hij heeft geen ooren of alles
is Hem eender. Als het waar is, dat gij, zooals men
zegt, naar zijn beeld geschapen zijt, dan doet hij
toch wat hem zal behagen en je schreeuwt vergeefs.
Je kunt je adem sparen. Over een paar uurtjes hèb
je er misschien geen meer, en nu ga je, o dwaas,
hem verstrooien op de winden. Kom! genieten wij
van wat er nog overblijft van dien mooien ouden
karkas, dien wij zullen moeten verlaten. (Helaas,
vrienden, ondanks mezelf) Men sterft maar èèns.
Bevredigen wij ten minste onze nieuwsgierigheid!
Laat ik eens waarnemen, hoe het toegaat, als je uit
je omhulsel stapt. Toen ik een kind was, wist niemand beter dan ik van een wilgetak een mooi fluitje
te maken. Met het heft van mijn mes, klopte ik op de
schors, nèt zoo lang, tot zij losliet. Ik denk, dat Hij
die mij ziet van daar boven, zich evenzoo met mijn
schors vermaakt! Allo, ik wil dat je loslaten zal...
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Au, dat was 'n harde slag... Mag een man van zijn
jaren zich nu met zulke jongensstreken vermaken?
... Tsa, Breugnon, laat niet los; terwijl de schors
nog vastzit, laat ons waarnemen en opschrijven wat
er ander geschiedt. Onderzoeken wij den inhoud
van dat koffertje, gaan wij onze gedachten na, bestudeeren, probeeren en leeren wij kennen de kwade
sappen die in ons binnenste roeren en borrelen en
die vechten als Duitsche doggen, genieten wij van
deze kolieken, peilen wij en betasten wij onze darmen en nieren.... )
... Zoo beschouw ik mijzelve. Van tijd tot tijd
onderbreek ik mijn onderzoekingen om te brullen.
De nacht kwam maar niet om. ik steek mijn kaars
aan, zet haar vast in den hals van een oude flesch
(ze rook naar cassis maar de cassis was ver: beeld
van wat ik morgen beloofde te zijn! Het lichaam
was weg, de ziel alleen bleef). In bochten gewrongen
op mijn matras, trachtte ik te lezen. De heldhaftige
uitspraken van de Romeinen konden mij niet
boeien. Naar den duivel met die snoevers! „Niet
ieder is geboren om Rome te bezoeken ". Ik haat dien
dwazen trots. Ik wil het recht hebben om, als ik
koliek heb, het vrij uit te gillen... ja, maar als ze
even stilstaat dan wil ik lachen, als ik kan. En ik hèb
gelachen. Gelooft gij het niet? Maar juist toen ik
heelemaal kwijnende was als als een licht onder
1) Hier veroorlooven wij ons een paar regels over te slaan.
De verteller schenkt ons geen enkele bijzonderheid over den
toestand van zijn mechanisme; de belangstelling, die hij
hiervoor heeft, maakt dat hij zich begeeft in 't noemen van
dingen, die •niet heel lekker ruiken. Wij voegen hieraan toe,
dat zijn physiologische kennis, waarop hij trotsch blijkt te
zijn, nog wel iets te wenschen overlaat, R. R.
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een korenmaat, toen mijn tanden klapperden, opende
Ik het boek der „Moppen" van dien goeden mijnheer
Bouchet, zoo op een toevallige plaats, en ik vond
zoo'n mooie, knappende, goudbruine mop... dat ik,
alle duivels ! in lachen ben uitgebarsten. -- Ik zei:
„'t Is te dwaas. Lach toch niet. 't Zal je kwaad
doen." ... Nu, Ik hield op met brullen om te
lachen en met lachen om te brullen. En ik lachte,
èn Ik brulde... De pest lachte er ook om. 0, arm
kereltje: wat hè' k gelachen! wat hè'k gebruld!
Toen het begon te dagen, was ik klaar om te worden begraven. Ik kon niet meer staan. Ik sleepte me
op de knieën naar het eenige dakraam, dat uitzag op
de straat. Ik riep de eerste de beste voorbijganger
aan, met een stem als een gebarsten pot. Om mij
te begrijpen, vond hij 't niet noodig te luisteren. Hij
zag mij en vluchtte terwijl hij zich bekruiste. Nog
geen kwartier later had ik de eer, twee wachters voor
mijn deur te zien; en mij werd verboden mijn drempel te overschrijden. Helaas, ik dacht er niet aan!
Ik smeekte of men mijn ouden vriend, meester Paillard uit Dornecy, den notaris wilde gaan halen, om
mijn laatsten Wil op te tee kenen. Maar zij waren zóó
bang, dat zij zelfs den wind van mijn woorden vreesden, en ik geloof zoowaar, dat zij, uit angst voor de
pest, zich de ooren toestopten. Eindelijk bood zich
een braaf vondelingetje aan, bewaker van de schapen (de lieve vent), die mij alles goeds wenschte
omdat ik hem eens verrast had, bezig mijn kersen te
snoepen en ik hem toen had gezegd: „Mooie merel,
nu je toch daar bent, pluk er voor mij ook een
paar." Hij sloop naar het raam, luisterde en riep:
„Mijnheer Breugnon, ik ga er heen."
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Wat er verder met mij gebeurde, ik zou 't U
niet kunnen vertellen. ik weet, dat Ik, uren achtereen, mij op mijn matras lag om en om te wentelen,
en van koorts de tong mij uit den bek hing, als van
een kalf... Maar opeens hoor ik op den weg zweep geknal, geklingel van belletjes en 'n bekende zware
stem.... Ik denk: „Paillard is gekomen" ... Ik
poog mij op te richten... 0, lieve deugd. Het leek
wel, of ik Sinte-Maarten op mijn nek droeg en op
mijn achterste den boom van Sembert. Ik zei: „Al
waren er ook nog de rotsen van Basseville, erheen
moet je." Ik stond er op, ziet gij, den notaris (ik
had den heelen nacht al die dingen bedacht) een
zekere beschikking, een testamentaire clausule te
laten inschrijven, die mij in staat stelde Martine en
haar Glodie te bevoordeelen, zonder tegenspraak
van mijn vier jongens. Ik heesch mijn hoofd op tot
het dakraam, mijn hoofd, dat zwaarder woog dan
Henriette, de groote klok. Het zwikte naar rechts,
naar links... Ik bemerkte op den weg twee goeie,
breede gezichten, die verbijsterd, de oogen opensperden. Het waren Anton Paillard en pastoor Chamaille. Die brave vrienden waren, om mij nog levend
bij te wonen, in vliegende vaart hier naar toe gekomen . Ik moet zeggen, dat hun vuur begon te rooken,
nadat zij mij hadden waargenomen. Zeker, om beter
van 't schouwspel te kunnen genieten, maakten ze
alle twee, drie passen achterwaarts. En die vervloekte
Chamaille zei verscheidene malen, ongetwijfeld om
mij moed in te spreken:
„Lieve Hemel, wat ben je leelij k !... 0 mijn arme
jongen! Wat ben je leelij k, leelij k... Zoo leelij k als
geel spek...
.. 4
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Ik zei (het opsnuiven van hun gezondheid had op
mij juist de tegenovergestelde werking, het wekte
mijn levensgeesten èp) :
„Ik zal jullie maar niet aanbieden, binnen te komen. Het komt me voor, dat jullie het warm hebt."
„Neen, dank je wel, dank je wel," riepen ze allebei tegelijk. „Het is heel lekker weer, dank je wel."
Om hun terugtocht kracht bij te zetten, verschansten ze zich achter het rijtuig; om zich eene houding
te geven, trok Paillard aan het tuig van zijn paardje,
dat doodaf was.
„En hoe gaat het? vroeg mij Chamaille, die gewoon is te spreken met dooden.
„Wel, vriend, zieken voelen zich niet lekker,"
antwoordde ik al schuddebollend.
„Wat zijn wij menschen waard! Gij ziet nu, mijn
arme Klaas, waarover ik altijd met je heb gepraat.
God heeft de macht. Wij zijn maar rook en arch.
Heden in voorspoed, morgen in de groeve. Heden
fleurig, morgen treurig. Je hebt me nooit willen
gelooven, hebt altijd gedacht aan de jool. Je hebt
den wijn gedronken, nu drink je den droesem.
Hoor, Breugnon, wees niet droevig. De goede
God roept je. Wat een eer, mijn zoon, wat een eer!
Maar om hem te zien, moet je je ziel schoon was
schen. Tsa, kom hier, ik zal je wasschen. Bereid je
voor, zondaar.
Ik antwoord:
„Dadelijk hoor. Wij hebben den tijd, pastoor."
„Ongelukkige !" zegt hij ... De koets wacht niet."
„Dat is niets," zei ik. „Dan loop ik maar."
Hij zwaaide met de armen.
„Breugnon, mijn vriend, mijn broeder... 0, ik zie
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wel, dat je nog altijd gehecht bent aan valsche, aard
goederen. Wat heeft ze toch voor aangenaams,-sche
die aarde ? Alles is toch immers ijdelheid, nietigheid,
onheil en bedrog, sluwheid en slimheid, valstrikken
en hinderlagen, smart en verval. Wat doen wij hier P"
Ik antwoord:
„Je maakt me zenuwachtig Chamaille. Nooit zal
ik den moed hebben, je hier achter te laten."
„Wij zullen elkaar weerzien," zei hij.
„Waarom gaan wij niet samen?.,. Maar goed,
hoor, ik zal voorgaan. ,,,,Het devies van M. de Guise
is: Elk zijn beurt ... " Volg mij, goede lieden !"
Het leek niet, dat ze luisterden. Chamaille zette
een booze stem op:
„De tijd gaat voorbij Breugnon, en jij meteen. De
Booze, de „Viant" loert op je. Wil je dan, dat dat
smerige beest je bemodderde ziel grijpt, voor zijn
voorraadschuur? Kom Klaas, kom, zeg je „Co n fiteor", bereid je voor, kom, doe het maar, doe het
maar, mijn jongen, doe het voor mij, vadertje."
„Ik zal het doen," zei ik, „ik zal het doen voor
jou, voor mezelf en voor Hem. God behoede mij, dat
ik zou te kort schieten in de beleefdheid die ik aan
iedereen verschuldigd ben! Maar ik zou, als je 't
goed vindt, eerst graag een paar woorden willen
spreken met mijn notaris."
„Dat kun je later doen."
„Ik denk er niet aan. Eerst M. Paillard."
„Hoe haal je 't in je hoofd, Breugnon? De
Eeuwige rechter na den wereldschei !"
„De Eeuwige kan wachten, of gaan wandelen: ik
vind hem wel wéer. Maar de aarde verlaat mij. De
beleefdheid eischt, dat wij eerst een bezoek bren153
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gen, aan wie ons heeft ontvangen, en dan, aan wie
ons ontvangen zal. ... misschien."
Hij drong aan, smeekte, dreigde en schreeuwde.
Ik gaf het niet op. Toen haalde Meester Anton
Paillard zijn schrijfgereedschap te voorschijn, en,
gezeten op een paaltje, in een kring van nieuwsgierigen en honden, schreef hij mijn publiek testament.

Daarna beschikte ik allervriendelij kst over mijn
ziel, zooals ik het over mijn geld had gedaan. Toen
het afgeloopen was (Chamaille vervolgde mij nog
met zijn vermaningen) zei ik met wegstervende
stem:
„Baptiste, schep adem. Het is heel mooi, wat je
daar zegt. Maar voor een dorstigen vent deugt naar
raad luisteren geen cent. Nu mijn ziel gereed is, om
te paard te stijgen, wil ik tenminste nog een afscheidsdronk drinken. Lieve menschen, een flesch !'
0, die goeie jongens ! Omdat ze goede Bourgondiërs zijn, niet minder dan goede Christenen, heb-

ben ze mijn laatste gedachte onmiddellijk verstaan.
In plaats van één flesch, brachten ze mij er drie:
Chablis, Pouilly, Irancy. Vanuit het venster van
mijn boot, die 't anker lichten ging, wierp ik hen
een touw toe. De vondeling maakte er een oud rieten mandje aan vast en met mijn laatste krachten
heesch ik mijn laatste vrienden op. Vanaf dat oogenblik voelde ik mij, toen de anderen vertrokken
waren, minder eenzaam op mijn matras. Maar ik zal
niet trachten U 't verhaal te doen van de uren die
volgden. ik weet niet, waarom ik er de rekening niet
van kan opmaken. Men heeft er acht of tien uit mijn
zak gestolen, geloof ik. Ik weet dat ik verdiept was
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in een grootsch onderhoud met de drieëenheid der
geesten van de flesch, maar ik herinner mij niets
meer van ons gesprek. Ik verlies Claas Breugnon
uit het oog: waar, voor den drommel is hij toch gebleven? Tegen middernacht zie ik hem terug, gezeten in zijn tuin, met de billen plat op een bed
sappige, zachte, frissche aardbeien, en den hemel
beschouwend door het gebladerte heen van een
kleinen pereboom. Wat een lichten daarboven en
wat een schaduwen hier beneden. De maan toonde
mij zijn horens. Een eindje van mij. af, zag ik
een hoop oude, dorre wijngaardranken, zwart, geklauwd en ineengekronkeld, die leken te krioelen
als een nest jonge slangen en mij aanzagen met duivelsche grimassen.... Maar wie zal me zeggen, hoe
ik hier ben gekomen?... Het komt me voor (alles
is verward in mijn te rijken geest), dat ik tegen mezelf gezegd heb.
Op, Christen! Hoor eens Klaas, een keizer van
Rome sterft niet met zijn gat op zijn matras. Sursum Corda. De flesschen zijn leeg. Consummatum
est. Hier is niets meer te doen. Laten wij onze kool
gaan toespreken!
En het lijkt me ook, dat ik knoflook wilde plukken, omdat men zei, dat het een afdoend middel was
tegen de pest, of omdat, bij gebrek aan wijn, men
zich tevreden moet stellen met knoflook. Zeker is 't,
dat ik nog maar nèt mijn voeten gezet had op de
aarde (en 't zitvlak volgde weldra) op de vruchtbare
aarde, of ik voelde mij aangegrepen door het wonder
van den nacht. De hemel koepelde boven mijn
hoofd als een groote, sombere noteboom. Aan zijn
takken hingen vruchten bij duizenden. Ze wiegel 155
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den zachtjes en glommen als appels, de rijpe sterren
in het warme donker. De vruchten van den boom
schenen mij sterren te zijn. Allen bogen ze zich tot
mij over, om mij aan te zien. Ik voelde ontelbare
oogen mij beloeren. Lachjes liepen langs de aardbeibedden. In den boom, boven mijn hoofd, zong
een peertje met roode en goudbruine wangetjes mij
toe, met een zoet en helder stemmetje:
Meidoorn
Schiet wortel,
Schiet wortel, kleine dronkaard
Als de ranken van den wijngaard
Op mijn rug moet je gaan stijgen,
Om naar 't paradijs te tijgen.
Schiet wortel, schiet wortel
Kleine dronkaard.
En van alle takken der boomgaarden van aarde en
hemel klonk het koor van fluisterende, beverige en
heldere stemmetjes:
Schiet wortel, schiet wortel!
Toen begroef ik mijn armen in mijn aarde en ik
zei: Wil je me hebben; Ik wil wel, Mijn goede, zachte, vette aarde; ik werkte mij erin tot de ellebogen,
zij gaf mee als een vrouweborst, ik richtte verwoesting in haar aan met handen en knieën. Ik omhelsde
haar innig, ik drukte mij in haar af van kop tot teen,
Ik maakte er mijn bed van en nestelde mij erin, Ik
keek met open mond naar den hemel, met zijn ster
alsof Ik verwachtte dat er één op mij n-reblomn,
neus zou komen regenen. De Julinacht zong zijn
Hooglied. Een dronken krekel piepte, piepte of haar
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stemmetje zou breken. De klokketoren van SinteMaarten sloeg twaalf, of veertien of zestien (het was
zeker geen gewoon ge klin kklan k) . En daar begonnen opeens de sterren, de sterren, van mijn tuin en
van den hemel, te luien. 0 God, wat een muziek!
Mijn hart barstte ervan en in mijn ooren rommelde
het als de ruiten, wanneer het dondert. En gedoken
in mijn graf, zag ik een boom van Jesse zich ver heffen, een kaarsrechte wijnstok, heelemaal bevederd met druivetrossen; hij groeide op uit mijn
buik, ik klom in hem; de heele boomgaard begeleidde mij, al zingend, en aan den hoogsten tak hing
een ster te dansen als een bezetene; ik boog mijn
hoofd achterover, om haar te zien en om haar te
grijpen en ik schreeuwde uit volle borst:
Wijngaardzaadje,
Zeg niet: ik verlaat je !
Klaas, vooruit!
Ik pak je, guit!

Haleluj a !
Ik denk, dat ik zóó een deel van den nacht heb geklommen. Want, zooals ze mij later vertelden, heb
ik uren achtereen gezongen. Ik heb liederen gegalmd van alle soorten: heilige en profane, De Profundi en bruiloftszangen, Kerstliederen en lofzangen, fanfares en dansen, verhevene en schuine,
en ik bespeelde lier en doedelzak, ik sloeg de trom,
ik blies op de trompet. De te hoop geloopen buren
lachten zich dood en zeiden: „Wat 'n bazuin...,
Klaas snijdt er uit. Hij is gek, hij is gek!...
Den volgenden morgen, bewees ik zooals men
zegt, eer aan de zon. Ik bestreed haar niet de eer het
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eerste op te staan ! Het was zeker wel twaalf uur,
toen ik ontwaakte. 0 vriend, wat een plezier mezelf
weer te zien, gedoken in mijn mesthoop. Niet, dat
de legerstede zacht was, en ik beken ook gaarne,
dat ik een duivelsche pijn had in mijn dijen ! Maar
wat is 't heerlijk, tot zichzelf te zeggen dat men nog
dijen heeft! Wat, bèn je nog, mijn vriend Breugnon ?
Kom, laat ik je omhelzen, jong. Laat me je lijf aanvoelen en je lekkere snoet. Ja je bènt het hoor! Wat
bèn ik blij! Als je aan 't leven waart ontkomen,
Klaas, dan hadt je mij al mijn vreugde benomen. 0
mijn tuin, gegroet! Mijn meloenen lachen van genoegen. Rijp maar, lievelingen!
Maar ik werd aan deze mijn beschouwingen ontrukt door twee groote ezels, die, aan den anderen
kant van den muur balkten :
„Breugnon, Breugnon, ben je dood?"
Het waren Paillard en Chamaille, die, daar ze
niets hoorden, reeds treurden en zeker mijn verleden
deugden langs de wegen preekten.
Ik sta op (o die sàtansche dijen!) ik loop heel voorzichtig en opeens steek ik mijn hoofd door het dakraam en roep:
„Piep," daar is hij.
Zij maken een vreugdesprong.
„Breugnon, ben je niet dood?"
Zij huilen en lachen van pret. ik steek de tong
tegen hen uit.
„Het kereltje leeft nog."
Wilt ge wel gelooven, dat die vervloekelingen mij
veertien dagen alleen hebben gelaten, opgesloten in
mijn toren, tot ze zeker waren, dat mij niets meer
kon schelen P ik ben aan de waarheid verplicht hier 158
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aan toe te voegen, dat zij 't mij noch aan manna,
noch aan water uit de Rots (van Noach bedoel ik)
lieten ontbreken. Zij namen zelfs de gewoonte aan,
beurt om beurt onder mijn venster te komen staan,
om mij de nieuwtjes van den dag te verhalen.
Toen ik uit kon gaan, zei pastoor Chamaille:
„Beste vriend, de groote Sint-Roch heeft je gered. Je kunt niet minder doen dan hem gaan bedanken. Ik smeek je, het te doen."
Ik antwoord:
,,Ik geloof eerder, dat het Sint Irancy, Sint Pouilly en Sint-Chablis waren."
„Nu Klaas," zei hij, „laten wij allebei ons best
doen; wij snijden den peer in tweeën. Jij gaat voor
mij naar Sint-Roch. En Ik richt, om jou plezier te
doen, een dankgebed tot de heilige Flesch."
Terwijl wij samen dien dubbelen pelgrimstocht
deden (de trouwe Paillard maakte het drietal vol tallig) zei ik:
„Beken nu maar, vrienden, dat gij niet zoo graag
met mij zoudt hebben geklonken, dien dag toen ik
U den afscheidsdronk kwam vragen. Jullie scheen
toen niet zoo bereid mij te volgen."
„Ik hield veel van je," zei Paillard, „dat zweer ik,
maar wat kun je er aan doen, ik hou óók van mezelf.
Die ander zegt de waarheid: „Het hemd is nader dan
de rok."
,,Mea Culpa, Mea Culpa," gromde Chamaille,
zich voor de borst slaande, of 't een ezelsrug was,
„ik ben laf, dat is mijn natuur."
„Wat heb je gemaakt, Paillard, van de lessen van
Cato? En jij, pastoor, waartoe dient je je godsdienst?"
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„O mijn vriend, het is zoo heerlijk te leven," zeiden ze allebei, met een diepen zucht.
Toen omhelsden wij elkaar alle drie, we lachten
en zeiden:
„Een braaf man is niet veel waard. Je moet hem
nemen, zooals hij is. God heeft hem geschapen: Dat
was een goede daad."
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VIII
DE DOOD VAN HET OUDJE
Einde Juli.

ik was bezig 's levens zoetheid weer te proeven.
Het kostte mij niet veel moeite, dat kunt ge gelooven ... Zelfs vond ik het, ik weet niet waarom, nog
smakelijker dan vroeger, zacht, sappig, goudbruin,
goed toebereid, met een lekker korstje en het knapte
tusschen de tanden en 't smolt op de tong. Eetlust
van den herrezene. Wat zal Lazarus lekker hebben
gegeten!
Eens, na een dag van opwekkend werk was ik
bezig met mijn gezellen te schermen met de wapens
van Simson; daar treedt een boer binnen, die van
Morvan komt:
„Meester Klaas," zei hij, „ik heb gister Mevrouw
Uwe echtgenoote gezien."
„Drommels," zei ik, „jij hebt geluk! En hoe gaat
het met de ouwe vrouw?"
„Heel goed. Ze gaat heen."
,,Waarheen?"
„Ze maakte beenen, Mijnheer, naar 'n betere
wereld."
„Het zal ophouden een betere wereld te zijn," zei
een booze tong.
En een ander:
„Zij gaat, jij blijft. Op je gezondheid, Klaas. Een
geluk komt nooit alleen."
Om te doen als de anderen (maar ik was toch ontroerd) gaf ik ten antwoord:
„Kom, laat ons klinken. God bemint den mensch,
gezellen, wanneer hij zijn vrouw weghaalt, als hij
geen raad meer weet met haar."
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Maar plotseling smaakte de wijn mij zuur, Ik kon
mijn glas niet opdrinken; ik nam mijn stok en vertrok, zonder zelfs het gezelschap te groeten. Zij
roepen me na:
„Waar ga je heen? Wat scheelt je ineens?"
Ik was reeds ver, ik antwoordde niet, mijn hart
was beklemd. Kijk, al houdt men ook niet van zijn
oudje, al heeft men mekaar in de haren gezeten, vijf
en twintig jaar lang, het oogenblik dat magere Hein
het wezen komt halen, dat altijd tegen U aangedrukt
in het te nauwe bed heeft gerust, dat haar Zweet Zoolang met het Uwe vermengd heeft, en dat in haar
magere schoot het zaad deed rijpen dat ge hebt uitgestrooid, dan voel je toch een benauwing in je keel;
het is of een stuk van je zelve weggaat; ofschoon
het niet mooi was, en het je altijd gehinderd heeft,
toch heb je dan medelijden en beklaag je je zelf en
— die ander ... God vergeef me ... je houdt ervan.
Ik kwam aan, den volgenden dag, bij het vallen
van den nacht. De eerste blik op haar zei me al, dat
de groote beeldhouwer zijn best had gedaan. Onder
het masker der vele barstjes en rimpeltjes van het
vleesch, verscheen mij het tragische aanschijn des
doods. Maar zekerder nog was ik van het einde,
toen zij, zoodra ze mij zag, tot mij zeide :
„Arme man, ben je niet te moe?"
Toen ik dien toon van goedheid vernam, waarvan
ik heelemaal ondersteboven raakte, zei ik tot mezelf:
„Geen twijfel aan. Het is met het arme oudje gedaan. Zij wordt goed."
Ik ging naast haar bed zitten en nam haar hand.
Te zwak om te spreken, zei ze mij met haar oogen:
162

DE DOOD VAN HET OUDJE

„dank". Om haar wat op te vroolijken, vertelde Ik
haar (ik trachtte te schertsen), hoe Ik juist de te
haastige pest bij den neus had gehad. Zij wist er
niets van. Zij ontroerde zoo (vervloekte stommeling), dat zij een flauwte kreeg en haast was heengegaan. Toen zij weer bij was gekomen, had ze haar
spraakvermogen teruggekregen. Goddank! Goddank ! ook haar boosaardigheid. En daar gaat ze me,
bevend en stotterend (de woorden kwamen er anders uit, dan zij wilde, wat haar razend maakte), daar
gaat ze me de huid vol schelden, zeggend dat het
schandelijk was, dat Ik haar niets had laten weten,
dat mij ontbrak een geweten, dat ik erger was dan
een hond en dat ik, als de laatste, verdiend had, heel
alleen op mijn mesthoop, aan de koliek te crepeeren.
Zij debiteerde nog veel meer van die liefelijkheden,
aan mijn adres. Ze zeiden:
„Ga heen. Je ziet, dat je haar kwaad doet. Verwijder je een poosje.
Maar Ik, ik lachte, en ik zei, terwijl ik me over
haar bed heenboog:
„Het zij zoo! Dàn is er nog hoop. Ik herken haar
zóó. Je bent zoo boos..."
En mijn oude handen leggend om haar trillende,
oude hoofd, kuste Ik haar hartelijk, tweemaal, op
haar beide wangen. En de tweede maal weende zij.
Toen bleven wij rustig samen, zwijgend, alleen in
de kamer, waar de klopkever in het hout den tiktak aftikte van het uurwerk des doods. De anderen
waren gegaan in de kamer ernaast. Zij hijgde pijnlijk en ik zag dat ze wilde spreken.
Ik zei:
„Vermoei je niet, Oudje. We hebben elkaar alles
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gezegd die 25 jaar. We begrijpen elkaar zonder
spreken."
Ze zei:
„We hebben mekaar niets gezegd. 'k Moet
spreken, Klaas, anders is het paradijs... waar ik
niet zal binnentreden ..."
„Zeker wel, zeker wel," zei ik.
,,... Anders zou het paradijs mij bitterder zijn
dan gal. Ik was voor jou, Klaas, een bittere, zure
vrouw ..."
„Welveen, welneen," zei ik. „Een beetje bitterheid is goed voor de gezondheid."
...,,Jaloersch, driftig, knorrig en twistziek. Ik
vulde het huis met mijn slechte humeur en ik stelde
je altoos in alles te leur."
Ik klopte haar op de hand.
„Dat is niets. Ik kon er wel tegen."
Zij antwoordde onhoorbaar:
„Maar dat kwam, doordat ik je liefhad."
„Tsa, dat had ik niet gedacht!" zei ik lachend.
„Tenslotte heeft iedereen zoo zijn manier. Maar
waarom zei je 't me niet? jouw manier was niet zoo
heel duidelijk ..."
—,,Ik hièld van je," herhaalde ze, „en jij hieldt nièt
van mij. Dáárom was jij goed en ik slecht: want ik
haatte jou, omdat je mij niet liefhadt en jij trok je
nergens iets van aan... Je hadt je lach, Klaas, je
lach zooals nu... God wat heeft die lach me doen
lijden... Je sloeg hem beschermend om je heen
tegen den regen, en al spoot ik nog zoo, nooit slaagde ik er in, je te besproeien. 0, wat heb je me 'n
verdriet gedaan! Meer dan eens, Klaas, ben ik van
nijd haast gebarsten "
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„Arme vrouw," zei ik, „dat komt, omdat ik niet
van water hou."
„Je lacht nog, schalk... Ja, je doet er goed aan.
De lach houdt je warm. In dit uur, nu de kou van de
aarde in mijn beenen opkruipt, voel ik, wat je lach
waard is: leen mij je mantel. Lach maar zooveel je
lust, man, ik ben nu niet meer kwaad, en — Klaas,
vergeef me."
„Je was een dappere vrouw," zei ik, „eerlijk,
sterk en trouw. Je was misschien niet altijd grappig.
Maar niemand is volmaakt; dat zou oneerbiedig
zijn jegens Hem, daarboven, die 't alleen is, naar
men zegt (ik ben niet gaan zien). En in de donkere
uren (Ik zeg niet in den nacht, als alle katten grauw
zijn maar in de jaren van zorgen, de magere jaren),
toen was je nog zoo Teelij k niet. Je was dapper, je
zag tegen geen moeite op en je gemopper leek haast
schoon, als het tegen het booze lot ten strijde trok,
zonder een handbreed te wijken.
Maar laten wij ons nu niet kwellen met het verleden. Het is al mooi, dat wij 't eens hebben ge
zonder te buigen, zonder te klagen en zon--torsch,
der op onzen rug het merk eener schande te dragen,
die wij als van zelf sprekend aannamen. Wat gedaan is, is gedaan, wij kunnen 't niet meer overdoen.
De last ligt nu ter aarde. De meester kan hem nu
wegen als 't hem behaagt. Het gaat ons niet meer
aan. Oef! oudje, wij mogen herademen. We hebben
alleen nog maar den riem los te gespen, die onzen
rug omknelde, onze stijve vingers te wrijven en
onze gekneusde schouders en ons graf te graven in
de aarde en te slapen met open mond, snorkend als
een os (Requiescat ! Vrede zij hen, die goed heb 165
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ben gewerkt) den langen slaap van de Eeuwigheid.
Zij luisterde naar mij met gesloten oogen en de
armen gekruist.
Toen ik had geëindigd, opende ze de oogen en
reikte mij de hand.
„Nacht, vent! Wek mij morgen."
En haar hand viel zwaar neer. Toen, strekte ze zich
neer op haar bed, als een ordelijke vrouw, in haar
volle lengte, heelemaal recht, streek de lakens glad
onder haar kin, tot ze waren zonder een enkele
vouw, perste het kruis tegen haar leege borsten; en
daarna wachtte ze, als een vastbesloten vrouw, met
haar puntigen, mageren neus en haar strakken blik
naar boven gericht.

Maar het scheen wel, dat haar oude beenderen,
voor zij de Rust zouden ingaan, nog een laatste maal,
door de ellende, door het vuur der aarde moesten
worden gezuiverd (dat is nu eenmaal ons lot). Want
juist op dat oogenblik werd de zijdeur geopend en
in de kamer stortte de hospita en schreeuwde al hij gend: „Kom vlug, Meester Klaas."
Ik begreep niets en zei:
„Wat is er P Spreek zachter!"
Maar zij, die reeds was vertrokken voor de groote
reis kon, als ze zich omwendde in haar hooge koets,
waar zij juist ingestegen was, over onze hoofden
heen zien, wat ik niet zag, zij richtte zich op van haar
doodsbed, stijf als de man, die door Jezus werd gewekt, reikte haar armen naar ons en krijschte:
„Mijn Glodie !"
Op mijn beurt begreep ik, want die kreet en de
rauwe hoest, die uit de zij kamer klonk, gingen mij
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door de ziel. Ik holde er heen, en vond mijn arme
leeuwerik met toegesnoerde keel. Zij zocht met haar
handjes den knellenden band te verwijderen; en
heet en rood met verwilderde oogen smeekte zij om
hulp en spartelde tegen als een gewonde vogel.
Wat die nacht voor me was, ik kan 't U niet vertellen. Nu, vijf dagen later, worden mijn beenen
lam, als ik er maar aan denk en moet ik gaan zitten.
Hè, laat me uitblazen ! ... Moet er dan in den
Hemel een Meester zijn die er behagen in heeft, die
kleine wezens langzaam te doen lijden, onder zijn
vingers hun fijne halsjes te voelen kraken, hen te
zien tegenspartelen, en hun blik van verwonderd
verwijt te verdragen? Ik begrijp, dat men ranselt
oude ezels als ik, dat men pijn doet, wie zich kan
weren: gezonde kerels en stevige deernen. Wanneer
ge er plezier in hebt, ons te doen schreeuwen, 0
Heer, probeer 't dan, als ge kunt. De mensch is
naar uw beeld geschapen. Dat gij, als wij, niet altijd
goed zijt, grillig en boosaardig, dat gij ons gaarne
benadeelt, uit zucht om te vernielen, of om Uw
kracht te ervaren, omdat Uw bloed wrang is of ge
slecht zijt geluimd of om den tijd te verdrijven, dat
zou me nog niet zoo bijzonder verwonderen. Wij
zijn oud genoeg, waarlijk, om U te weerstaan, en als
gij ons verveelt, dan weten wij te spreken. Maar als
doelwit te kiezen die arme lammetjes, die kleine
melkmuilen, maak daaraan 'n end! Neen, dat is te
veel, dat nemen wij niet aan! Of men Gad is, of
Koning, zijn rechten overschrijden is niet geoorloofd. Als gij zóó doorgaat, Heer, dan zullen wij tot
onzen spijt dezer dagen genoodzaakt zijn U te onttronen... Maar, ik wil niet gelooven, dat dit alles
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Uw werk is, daarvoor heb ik te veel eerbied voor
U. Opdat deze misdaden kunnen geschieden, 0,
Heer, zijn slechts twee dingen mogelijk: óf ge hebt
geen oogen, af ge bestaat niet... Al, dat is een onbetamelij k woord, ik trek het in. Het feit, dat wij op
't oogenblik samen keuvelen, is immers al bewijs genoeg! Wat 'n twistgesprekken hebben wij samen gevoerd ! En onder ons, Mijnheer, wat heb ik U vaak
stilte geboden ! Wat hèb ik U aangeroepen, beleedigd, gedreigd, verloochend, gebeden en gesmeekt
dien noodlottigen nacht! Hoe heb ik U toegereikt
mijn gevouwen handen of tegen U geschud mijn
gesloten vuist! Dat heeft tot niets gediend, gij hebt
boe nog ba gezegd! Gij kunt ten minste niet zeggen,
dat ik, om U te roeren, ièts verwaarloosd heb.
En omdat gij niet wilt, voor den duivel, en U niet
verwaardigt mij aan te hooren, dààrom (des te erger
voor U, 0 Heer) dank ik U af. Wij kennen nog
andere machten, en zullen ons wenden tot hen.
Ik zat alleen te waken met de oude hospita. Martine die onderweg door barensweeën was overvallen,
was te Dornecy gebleven en had Glodie bij Grootmoeder achtergelaten. Toen wij, in den morgen,
zagen, dat onze kleine martelares ging sterven,
namen wij een paardenmiddel te baat. Ik nam het
kleine, slappe lichaam in mijn armen, het was zoo
licht als 'n veer (het had niet meer de kracht tot
tegenspartelen, het hoofdje hing neer, ze had stuiptrekkingen, het hartje klopte nauwelijks meer, ze
leek een ziek vogeltje) . Ik keek door het venster.
Het regende en woei. Een roos, op haar stengel, beroerde het raam of ze naar binnen wilde gaan. Voor
dood. ik maakte het tee ken des krui -te-knvad
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ses en ging naar buiten, ondanks alles. Hevige, natte
windvlagen stortten de deur binnen. Ik verborg het
hoofd van mijn vogeltje onder mijn hand, uit angst
dat de storm het zwakke vlammetje uit zou blazen.
Wij liepen. Vooraan ging de hospita, dragende - de
presenten. We kwamen in de bosschen terzij van
den weg en wij zagen weldra, aan den oever van een
moeras een trillende trilpopulier. Hij heerschte over
een volk van lenig riet, en was zèlf hoog en recht als
een toren. Wij liepen er éénmaal, tweemaal driemaal
omheen. Het kleintje kreunde en de wind in de bladeren klappertandde als zij. Aan 't handje van het
kind bonden wij een lint, het andere end maakten
wij vast aan een tak van den ouden trilboom; en de
tandelooze hospita en ik zongen verscheidene malen:
Tril, tril, o mijn lief,
Sidder, sidder met mij mede.
ik smeek U, luister naar mijn bede!
Uit naam van de leden
Der Heilige Drieëenheid.
Maar als gij toch nog koppig zijt,
En gij wilt naar mij niet hooren,
Dan snij 'k je door, en je bent verloren.
Toen groef de oude vrouw tusschen de wortels
een gat, goot er 'n half pintje wijn in, legde er twee
knoflookknollen, een snee spek op en daarop een
duit. Wij maakten nog drie rondgangen om mijn
hoed heen, die op den grond stond, vol met biezen.
En bij den derden rondgang, spogen wij erin en zeiden herhaalde malen:
„Springende, stinkende kikkers, stik aan de
croup."
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Vervolgens knielden wij (op den terugweg, bij
den uitgang van het bosch) voor een meidoorn; wij
legden het kind neer aan zijn voet en uit naam van
den Heiligen Doornenkroon baden wij tot Gods
Zoon.
Toen wij eindelijk thuiskwamen, leek de kleine
dood te zijn. Wij hadden tenminste gedaan wat wij
konden.
Al dien tijd had mijn vrouw niet willen sterven!
De liefde voor haar Glodie hechtte haar aan het
leven. Zij ging te keer en schreeuwde:
„Neen, neen, ik ga niet heen, Lieve Heer, Jezus,
Maria, voor ik weet, wat ge met haar voor hebt en
of ze zal genezen, ja of neen. Genezen zal ze, verdomme, ik wil het! ik wil het, ik wil het, ik wil het :
dat is alles wat ik zeg. Maar het was toch zeker nog
niet heelemaal alles, want nadat ze 't gezegd had,
begon ze opnieuw. God! wat een adem! En ik geloofde daarnet nog wel, dat ze haar laatsten zou gaan
uitblazen. Nou, als dat de laatste was, dan was 't een
flinke... „Breugnon, leelij k jong, lach je, schààm je
je niet? ... Wat kan Ik er aan doen, vriend? Ik bèn
die ik bèn. Lachen belet mij niet, om te lijden; maar
lijden heeft nog nooit een goed Franschman belet
om te lachen. En of hij lacht of schreit, altijd moet
hij kij ken. — Leve Janus met het dubbele voor
-hofd,metgn
altijd open..."
Het verdroot mij dus evengoed, haar te zien hijgen en blazen, het arme oude moedertje, en ofschoon ik even angstig was als zij, wilde ik haar kalmeeren; ik zei haar woordjes, zooals men aan kinderen zegt, en ik stopte haar liefjes en lekkertjes in.
Maar zij woelde zich woedend los en schreeuwde:
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„Nietsnut ! Als je een man was, zou je een middel hebben gevonden om haar te redden. Jij, je hebt
jezelf wèl gered ! Jij verdiende te sterven ! Ik antwoordde:
„Op mijn woord, ik ben 't met je eens, oudje, je
hebt gelijk. -- Als iemand hem hebben wilde, dan
zou 'k mijn huid wegschenken. Maar daarboven
verkiezen ze hem niet, hij is er te oud en heeft te
lang gediend. Wij zijn allèèn nog waard ('t is waar!)
om te lijden. Laat ons dus lijden — en zwijgen.
Misschien zal dat arme onschuldige wicht er zooveel
te minder om hebben te lijden."
Toen kwam haar oude hoofd aanleunen tegen het
mijne, en de tranen van onze oogen vermengden
zich op onze wangen. In de kamer voelde men de
schaduw der vleugelen van den doodsengel....
En opeens — daar vertrok hij. Het licht verscheen
weer. Wie deed dat Wonder? Was het God daarboven, of de goden van het woud, mijn Jezus, vol
mededoogen voor alle ongelukkigen of de geduchte
aarde, die alle kwalen opslurpt en wegblaast, was
het de uitwerking van onze gebeden, of de vrees
van mijn vrouw, of kwam het, doodat ik geflikflooid
had met den trilpopulier? Wij zullen 't nooit weten
en in die onzekerheid richt ik mijn dankgebed tot
het heele gezelschap (dat is veiliger) en zelfs tot hen
die ik niet ken (dat zijn misschien de besten). In elk
geval, wat zeker is, en 't eenige wat mij aangaat, is
dat sedert dat oogenblik de koorts daalde en de
adem weer als een zachtvloeiend beekje zijn weg
nam door haar teere keeltje, en mijn kleine doode,
ontsnapt aan den greep van den aartsengel, herleefde.
171

DE DOOD VAN HET OUDJE

Wij voelden onze oude harten week worden. Wij
hieven het: Nunc dimittis, Heer aan ... En mijn
oudje zakte inéén, van vreugde weenend, en haar
hoofd viel neer op het kussen als een steen, die in
't water valt en zij zuchtte:
„Nu kan ik heengaan !" ...
Dadelijk doofde haar blik uit, en haar wangen
vielen in, alsof een rukwind haar leven had weggevoerd. En ik stond gebogen over haar bed, waar
zij niet meer leefde, en 't was of ik keek, diep in het
water van de rivier, dat even had plaats gemaakt
voor 't lichaam, dat erin was gevallen om als het
zonk, weer rustig voort te kabbelen. ik sloot haar
oogen, kuste haar wasachtig voorhoofd, ik vlocht
haar vingers, haar vingers van arbeidster, die nooit
van hun leven hadden gerust, in elkaar en zonder
weemoed liet ik de lamp uit, waarvan de olie was
opgebrand, en zette mij neer naast de nieuwe vlam,
die nu het huis verlichten moest. Ik keek naar haar,
terwijl ze sliep, ik waakte over haar met een teederen
glimlach en ik dacht (kan men het denken laten?)
Is het niet vreemd, dat men aan zoo'n klein wezen
zoo innig is gehecht? Zonder haar is het leven ons
niets waard. Met haar is alles best, zelfs het ergste,
wat doet het er toe ? 0, nu wil ik wel sterven, de
duivel mag mij nu wel komen halen. Als zij maar
leeft, dan lach ik met de rest... Dat is toch wèl wat
sterk. Wat! ik bèn, ik leef, en 'k ben gezond, meester over mijn vijf zinnen en over een paar andere op
den koop toe en over de mooiste van allemaal, mijnheer mijn gezonden zin, ik heb ndóit tegen het
leven gemopperd, ik draag in mijn buik tien el
darmen om het te onthalen, mijn hoofd is koel, mijn
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hand juist, stevig zijn mijn beenen en mijn kuiten, ik
ben een goed werkman, en een geestig Bourgondiër
en ik zou bereid zijn, dit alles op te offeren aan dat
kleine diertje, dat ik niet eens kèn? Want wat is
het nu eigenlijk ? Een allerliefst kleutertje, een aardig speelgoedje, een vogeltje dat zijn vleugels oefent,
een wezen, dat nog niets is maar zijn zal misschien.
... En voor dat „misschien" zou ik mijn „Ik ben,
en ik ben gelukkig" waarlijk wel willen vernietigen.
0, dat komt, omdat het „misschien" mijn schoonste
bloem is, de bloem waarvoor ik leef. Als de wormen
zich dik hebben gegeten aan mijn vleesch, als het
vergaan is in de vette aarde van 't kerkhof, dan herleef ik, Heer, in een ander Zelf, mooier, gelukkiger
en beter dan ik... Wat weet ik er eigenlijk van?
Wààrom zal het meer waard zijn dan Ik? -- Omdat
het staat op mijn schouders en verder zal schouwen,
daar het loopt over mijn graf. 0, gij, uit mij voort ge komenen, die het licht zult indrinken, dat mijn
minnende oogen niet meer zullen aanschouwen, Ik
geniet door Uwe oogen van den oogst der komende
dagen en nachten, ik zie den voortgang der jaren,
der eeuwen, ik geniet evenveel van wat ik voorzie
dan van wat ik niet weet. Alles beweegt om mij
heen, maar dat komt alleen, doordat ik zelf beweeg;
ik ga steeds verder, stijg steeds hooger, gedragen
door U. Ik ben niet meer gebonden aan mijn klein
domein. Voorbij mijn leven, voorbij mijn velden
strekken zich de voren, zij omhelzen de aarde, zij
omspannen de ruimte; zij bedekken als een Melkweg met hun netwerk heel het Sterrengewelf. Gij
zijt mijn hoop, mijn verlangen en mijn zaad, dat ik
uitstrooi over 't heelal, met volle handen.
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Moeten wij opschrijven, wat er dezen dag gebeurd is? 't Is een zwaar brok. Het is nog niet heelmaal verteerd. Kom, ouwe vent, hou de moed erin. Dat zal de beste manier zijn om het er door te
krijgen.
Men zegt, dat een zomerregentje geen armoe geeft.
Hiernaar gerekend, zou ik rijker moeten zijn dan
Croesus want dezen zomer regent het maar àldoor
op mijn rug en toch heb ik geen hemd meer en geen
broek aan mijn lijf, gelijk een monnik van de orde
van den Heiligen Johannes.
Nauwelijks was ik deze dubbele beproeving te
boven (Glodie was genezen en mijn oudje óók, de
één van haar ziekte en de andere van het leven) —
toen ik van de machten, die 't heelal besturen (er
moet daarboven een vrouw zijn, die mij niet kan
verduren, wat, voor den duivel, heb ik haar toch gedaan ?) een woedende stormaanval had te weerstaan,
waar ik uit ben geraakt, naakt, geslagen en geradbraakt tot op mijn gebeente, maar (en dat is ten
slotte 't voornaamste!) in 't bezit van al mijn beenderen.
Hoewel mijn kleine meisje nu was genezen, haastte ik mij niet, terug te keeren naar mijn streek; ik
bleef bij haar en genoot meer nog dan zij van haar
genezing. Een herstellend kind is als de schepping
der wereld, alles in 't heelal lijkt ons verschgelegde
eitjes en versche melk. Ik liep dus maar wat rond
en luisterde verstrooid naar de nieuwtjes die het
vrouwvolk mij bracht, als het terugkwam van de
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markt. Tot, eens, een gezegde mij de ooren deed
spitsen, als een oude ezel, die den knuppel van den
drijver ziet verschijnen. Ze zeiden, dat er brand
was te Clamecy in de voorstad Beuvron en dat de
huizen vlamden als takkebossen. Men kon me geen
enkele inlichting geven. Van dat oogenblik af zat
ik, uit sympathie, op heete kolen. Al zeiden zij mij
ook:
Hou je kalm. Slecht nieuws is snel als de zwaluw. Als 't jou aanging, zou je 't al weten. Wie
spreekt er nu van jou huis?
Er is meer dan één ezel in Beuvron.
ik hield het er niet uit; ik zei tot me zelf:
„Het is mijn huis. Ik ruik den mutsaard."
Ik nam mijn stok en vertrok. Ik dacht:
„Goeie God, wat ben 'k stom geweest! Het is de
eerste maal, dat ik van Clamecy scheid, zonder iets
te brengen in veiligheid. In alle andere gevallen heb
ik bij 't naderen van den vijand, binnen de muren
aan den overkant van de brug gebracht: mijn huisgoden, mijn geld, mijn kunstwerken, waarop ik 't
meest trotsch ben, mijn meubelen, en mijn gereedschap, en die leelij ke lastige prulletjes die men
niet zou willen weggeven voor al 't goud van de
wereld, omdat zij de relikwieën zijn van ons poover
geluk. Ditmaal heb ik alles laten staan... En ik
hoorde mijn oudje, die vanuit de andere wereld mij
mijn domheid verweet. Maar ik antwoordde haar:
„'t Is jou schuld, voor jou heb ik me zoo gehaast.
Nadat wij flink hadden geharreward, (dat nam nog
ten minste een stuk van den weg in beslag) trachtte
ik ons te overtuigen, dat ik ongerust was voor niets.
Maar zonder dat ik 't wenschte, kwam de gedachte
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terug, als een vlieg, die zich op mijn neus neer
ik zag haar àldoor, en het koude zweet liep-zet;
mij bij gootjes langs rug en schenkels. Ik liep heel
snel. Ik was Villiers voorbij, en begon den langen
beboschten heuvel te bestijgen, toen er van de helling af een karretje aan kwam rijden en er in Zat
Jogot, de molenaar van Moulot. Zoodra hij me
herkent, houdt hij stil, licht zijn zweep op, en roept
uit: „Arme kerel !"
't Was of ik een por tegen mijn maag kreeg. Ik
bleef staan, met open mond, aan den weggekant.
Hij hernam:
„Wàar ga je heen. Keer terug, lieve Klaas! Ga
de stad niet binnen. Je zou je veel te nijdig maken.
Alles is afgebrand, met den grond gelijk. Niets
bleef er over."
Bij ieder woord dat de vent zei, krompen mijn
darmen samen. Maar ik wilde me groot houden,
ik slikte, zette mij schrap en zei:
„Dat weet ik allang."
„Dan begrijp ik niet" zei hij beleedigd, „wat je
er komt doen."
„De puinhoopen bekijken," antwoordde ik.
„Er is niets meer"zei hij; „niets, niets, geen halve
cent!"
„Jogot, je overdrijft; je wilt me toch zeker niet.
wijsmaken, dat mijn twee leerjongens en mijn brave buren mijn huis hebben zien afbranden zonder
te trachten een paar kastanjes uit het vuur te halen,
wat meubels, zooals men dat doet onder broeders?"
„Je buren, ongelukkige! Zij zijn het juist, die het
vuur hebben aangestoken."
Ik stond vernietigd! Hij zei, triomfantelijk:
176

HET HUIS VERBRAND

„Je ziet wel, dat je er niets van weet." Ik wilde
niet toegeven. Maar hij wist nu zeker, dat hij de
eerste was, die mij 't slechte nieuws vertelde, en
begon, bedroefd en voldaan mij 't verhaal te doen
van de roostergeschiedenis :
„Het komt door de pest" zei hij, „Ze zijn allemaal als dollen. Wààrom zijn de heeren van de gemeente, de lui van 't kasteel, de schepenen en de
procureurs er dan ook allen van doorgegaan? Geen
herders meer! De schapen zijn. razend. Toen er in
Beuvron nieuwe gevallen van 't kwaad zijn verschenen, zijn ze gaan schreeuwen: „We gaan de verpeste huizen verbranden!" Zoo gezegd, zoo gedaan.
Omdat jij er niet was, ging jouw huis er natuurlijk
het eerste aan. Men werkte met hart en ziel, ze
deden allemaal hun best. Men meende te werken
voor 't welzijn van de stad. En dan — ze wonden
mekaar op. Als men vernielt, dan weet ik niet wat
de menschen bezielt: ze zijn dronken, alles moet er
aan gelooven, van ophouden weten ze niet...
Toen ze 't vuur hadden aangestoken, dansten ze er
omheen.
't Was een dollemansboel: „Op de brug van
Beuvron, daar dansen ze, daar dansen ze..." Als
je 't hadt gezien! „Kij k ééns, hoe ze dansen !" Wie
weet, had je zelf niet meegedanst! Je begrijpt, hoe
het hout, dat je hadt in je atelier knetterde en vlamde. Kortom, ze hebben alles verbrand."
„Ik had het wel eens willen zien. 't Zal wel mooi
geweest zijn," zei ik,
En ik mèènde het. Maar ik dacht ook:
,,Ik ben gestorven. Ze hebben me gedood".
--- „Nou, kan het je niet schelen?" zei hij onte177
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ereden. (Hij hield wel van me, de brave man maar
men heeft er niets tegen dat sàtansche menschengeslacht om zoo nu en dan, zijn buurman in
ellende te zien gedompeld, al was het alleen maar
om 't genoegen te hebben, hem te troosten.)
Ik zei:
„'t Is jammer, dat men, met dat mooie vuur niet
gewacht heeft tot Sint-Jan."
En zette een been vooruit om te vertrekken.
„Ga je er toch heen?"
„Ik ga er heen. Dag!"
„Drommelsche origineele vent."
Hij legde de zweep over zijn paard.
Ik liep, of liever, ik deed of ik liep, tot het wagentje om den hoek was verdwenen. Ik had geen
tien stappen kunnen doen, zóó trilden mijn beenen
onder mij; ik viel neer op een paaltje en zat er op als
op een pot.
De volgende oogenblikken waren zware oogenblikken. Ik behoefde mij niet meer óp te houden. Ik
kon al mijn leed uitklagen. Ik liet het niet. Ik dacht:
ik heb alles verloren: mijn thuis en de hoop, ooit
een ander te kunnen stichten, mijn spaarduiten, bij ééngegaard van dag tot dag, stuiver na stuiver, langzaam en moeitevol, (dat was juist het grootste genoegen ervan), de herinneringen van mijn lèven, die
in het vuil van de muren staan geschreven, de schaduwen van het verleden, die lichtende fakkels lijken. En ik heb meer verloren: mijn vrijheid. Wat
zal er nu van mij worden? Ik zal bij een mijner
kinderen moeten inwonen. En tach had ik gezwaren, deze ramp te vermijden, tot eiken prijs. ik hou
van hen, wat drommel, zij houden ook van mij na178
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tuurlijk. Maar ik ben niet zoo zot, om niet te begrijpen, dat iedere vogel in zijn nest moet blijven en
dat de Auden hinderlijk zijn voor de jòngen, en gehinderd warden. Elk denkt aan zijn eigen eieren, die
hij heeft gelegd, en bekommert zich niet meer om
de eieren, waaruit hij is gekomen. De oude, die maar
doorleeft is een indringer, als hij zich in het nieuwe
legsel wil mengen: al maakt hij zich ook klein, men
is hem eerbied schuldig. Naar den duivel met den
eerbied. Hij is de oorzaak van alle kwaad; men is
niet meer hun gelijke. ik heb al 't mogelijke gedaan,
om mijn vijf kinderen niet te verstikken onder hun
eerbied voor mij; ik ben hierin vrij goed geslaagd;
maar wat ge ook doet, en ofschoon ze U liefhebben,
zij beschouwen U toch altijd min of meer als een
vreemde: gij houdt van streken, waar zij niet van
weten, en gij kent de streken niet, waar zij heen
trekken; hóè kunt gij elkaar dan heelemaal verstaan? Gij hindert elkander, en gij prikkelt elkaar...
En dan, 't is vreeselij k om te zeggen : de mensch, die
't meest wordt bemind, moet de liefde van de zijnen
zoo min mogelijk op de proef stellen: dat is God
verzoeken. Men moet niet te veel eischen van ons
menschengeslacht. Goede kinderen zijn goed: ik
heb nièt te klagen. Zij zijn nog beter wanneer men
hun hulp niet behoeft in te roepen. Ik zou hierover
als ik wilde, nog lang kunnen boomen... En dan,
ik heb mijn trots. ik hou er niet van het voer terug
te nemen, van hen, aan wie ik het heb gegeven. Het
is, of ik hen zeggen wil: ,,Betaalt!" De brokken,
die ik niet heb verdiend blijven mij steken in de
keel; ik zie altijd oogen die mijn beten tellen. Ik wil
alles te danken hebben aan mijn arbeid. Ik hou van
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mijn vrijheid, ik wil meester zijn in mijn eigen huis*
er binnen komen en er uit gaan, naar 't mij behaagt.
Ik deug voor niets, als ik me vernederd voel. 01
ellende, oud te zijn, af te hangen van de liefdadigheid van zijn familie, dat is nog erger dan van zijn
stadgenooten: want zij zijn er toe genoodzaakt; en
je weet nooit of ze 't van ganscher harte doen, en
men zou liever doodgaan, dan hen tot last zijn.
Zoo kermde ik, gekwetst in mijn trots, in mijn
genegenheid, in mijn onafhankelijkheid en dan leed
ik om alles wat ik had lief gehad: om de herinneringen van het verleden, die in rook waren opgegaan,
om alles wat ik had aan goeds en aan kwaads, overtuigd dat, wat ik ook deed, en al was ik ook nag zoo
opstandig, ik toch dien eenen nauwen weg zou moeten nemen. Ik beken dat ik 't niet heel wijsgeerig
bekeek. ik voelde mij ellendig, zooals een boom die
men bij den wortel heeft doorgezaagd en afgesneden van de vruchtbare aarde.
Toen ik, zoo gezeten op mijn pot, in den omtrek
iets zocht om mij aan vast te klemmen, zag ik, niet
ver daarvandaan, omsluierd door het neerhangend
loof van een boomenlaan, het gekanteelde torentje
van 't kasteel van Cuncy. En plots herinner ik me
al die mooie werken, die ik nu al sinds vijf en twintig
jaar daar heb staan, meubels, lambrizeeringen, de
gebeeldhouwde trap, alles wat die goede heer Philbert mij had besteld... 't Was een origineele. Hij
had mij soms flink woedend gemaakt. Heeft hij 't
niet eens in zijn hoofd gekregen, mij zijn maltressen
te laten beeldhouwen in 't kleed van Eva, en hem
zelf spiernaakt als Adam, de vroolij ke galante Adam,
na de komst van de slang? En in de wapenzaal,
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heeft hij daar niet de gril gehad, om de hertekoppen,
die ik beeldhouwde als wapenrekken, de gezichten
te geven van de goeie horendragers uit de streek?
Wij hebben er wat een pret om gehad... Maar de
duivelsche vent was niet gauw tevreden. Als je
klaar was, dan moest je overnieuw beginnen. En
geld zag je maar zelden... Wat doet het er toe ! Hij
was in staat mooie dingen te beminnen, van hout,
zoowel als van levend vleesch, en bijna op dezelfde wijze, (dat is goed: men moet het kunstwerk
liefhebben als zijn maltresse, wellustig, met geest en
zinnen). En al heeft hij mij niet betaald, de gierigaard, nu heeft hij mij tenminste gered! Want ik
kom hier weer boven, als ik daar ben ondergedoken.
De boom van mijn verleden ligt geveld ter aarde,
maar zijn vruchten blijven mij over; zij zijn beschut
tegen 't vuur en de vorst. En ik had lust ze te bekijken en er in te gaan bijten, nu, op dit oogenblik,
om weer schik in mijn leven te krijgen.
Ik ging het kasteel binnen. Ze kenden mij er wel.
De meester was niet thuis; maar onder voorwendsel
van de maat te moeten nemen voor nieuw werk,
ging ik dáárheen, waar ik wist mijn kinderen te zullen vinden. Ik had ze niet gezien sedert vele jaren.
Zoolang een kunstenaar nog kracht voelt in zijn
bloed, zoolang schept hij, en denkt niet meer aan
wat hij ééns schiep. Overigens, de laatste maal, dat
ik wilde binnengaan had M. de Cuncy mij hierin
verhinderd met een zonderlingen glimlach. — Ik
zei tot mezelf: zeker verbergt hij de één of andere
gekkin: 'n getrouwde vrouw misschien; en daar ik
zeker was, dat het niet was mijn vrouw, trok ik me
terug zonder berouw. En dan, men redetwist niet
181

HET HUIS VERBRAND

met die hooge hanen over wat ze in 't hoofd krijgen:
dat is wijzer. Op Cuncy tracht niemand den mees
te verstaan: hij heeft zijn vijf zinnen niet goed bij-ter
mekaar.
Ik besteeg dus dapper de breede trap. Maar ik
had nog geen tien stappen gedaan, of ik bleef, als de
vrouw van Loth, versteend staan. De druivetrossen,
de perzikketakken, en de bebloemde slingerplanten,
die zich wonden om de gebeeldhouwde trap, waren
met een mes in stukjes gehakt. Ik geloofde mijn
oogen niet, ik pakte de arme verminkten met mijn
beide handen beet, ik voelde hun wonden, die geschreven stonden in hun vleesch, ander mijn vingers. Ik kermde het uit, mijn hart stond stil, en ik
holde de trappen op; ik sidderde voor wat ik zou
vinden. Maar dat ging alles te boven, wat ik mij had
kunnen voorstellen.
In de eetkamer, in de wapenzaal, in de slaapkamer waren alle beeldjes van meubels en houtwerk
vernield; het ééne had een neus afgesneden, een
ander een arm of een been, of zijn vijgeblaadje. De
buiken der kasten, de schoorsteenen, de slanke
schachten der gebeeldhouwde zuilen, waren doorkorven met opschriften, die er diep in waren gesneden met een mes: zij behelsden de één of andere
idiote gedachte, den naam van den eigenaar, of wèl
datum en uur van dezen Herkulesarbeid. Achter de
hoofdgalerij had mijn mooie Yonnenimf, die met
haar knie steunt op den nek van een zachtharige
leeuwin, tot schietschijf gediend; haar buik was
vol gaten van haakbusschoten. 1) En overal waren
kris en kras houwen, steken of afgeschaafde spaan1) Oud vuurwapen.
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ders, inkt- en wijnvlekken, bijgeteekende snorren
of vuile moppen. Kortom, alle onbetamelijkheden,
die verveling, alleenzijn, dwaasheid en domheid
kunnen doen opkomen in de hersens van een rijken
idioot, die niet weet wat hij uitvoeren moet in zijn
kasteel daar hij nergens voor deugt en niets kan dan
vernielen... Als hij er geweest was, ik geloof dat ik
hem had gedood. Ik kreunde, ik haalde zwaar adem
diep uit mijn borst. Het duurde een heele poos voor
ik kon spreken. Mijn nek was vuurrood, gezwollen
waren de aderen van mijn voorhoofd; ik rolde met
de oogen als een kreeft. Eindelijk konden een paar
vloeken zich uit mijn keel loswringen. Het werd
tijd. Nog wat langer en ik zou zijn gestikt... Toen
de spon eenmaal los was, lieve Heer, wat ging ik te
keer, ik heb in één adem alle goden vervloekt en
mijn haat uitgebraakt.
„O, hond van een kerel!" riep ik uit, „moest ik
mijn mooie kinderen in jouw vuile hok brengen om
door jou te worden mishandeld, verkracht, verminkt, bevuild en bepiest ! ! Helaas! mijn lieve kleinen, in vreugde gewonnen, gij, op wie ik rekende,
om mijn erfgenamen te zijn, gij, die Ik gezond,
krachtig en liefelijk had geschapen, met stevige,
vleezige ledematen, zonder dat er iets aan ontbrak,
gij, die gemaakt waart van het hout, dat bestemd is
om duizend jaar te leven, moet ik jullie dan zóó te
kreupel en verminkt van onder tot-rugvinde,
boven, van achteren en van voren, de voor- en de
achtersteven,van zolder tot kelder, méér doorploegd
met sabelhouwen dan een bende oude plunderaars
die uit den oorlog naar huis keeren? Moet Ik dan
vader zijn van een hospitaal P .. .
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Groote God, verhoor mij, sta mij de gunst toe
(gij vindt mijn gebed overbodig, misschien) om als
ik dood ben, niet te gaan naar den hemel, maar naar
de he! waar Lucifer, de zielen der verdoemden
braadt, opdat mijn handen den beul mijner kinderen, aan het spit geregen met zijn billen, ám en dm
mogen draaien.'
Ik was zóóver, toen de oude Andoche, een lakei
dien ik kende, mij kwam smeeken een eind te
maken aan mijn gebrul. Terwijl hij me zachtjes naar
de deur duwde, poogde de oude man mij te troosten :
„Hoe is 't mogelijk!" zei hij, „zich zóó van stree k
te maken, over een paar stukjes hout! Wat zou je wel
zeggen, als jij, zooals wij, dagelijksch met dien gek
moest omgaan? Is het niet beter, dat hij zich vermaakt (hij heeft er 't recht toe) met wat planken, die
hij heeft betaald, dan ten koste van brave christenen
zooals jij en ik?"
„Och," zei ik, „laat hij maar ranselen! Geloof je
niet, dat ik niet graag bille koe k zou krijgen, voor
één van die stukjes hout, die mijn vingers hebben
bezield P De mensch is niets, 't wèrk alléén is heilig!
Hij, die de idée doodt is 'n driedubbele moordenaar!",..
Ik zou nog wel meer van die welsprekende woorden hebben ten beste gegeven, maar ik kon wel zien,
dat mijn publiek er niets van had begrepen en dat ik
voor Andoche bijna even gek was als zijn meester.
En toen ik mij, juist op dat oogenblik, omkeerde in
de deur, om nag eens voor 't laatst, het slagveld te
overzien, schoot mij opeens het potsierlijke van de
heele geschiedenis door het hoofd: mijn arme ver
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minkte goden en Andoche, hun Attilla, met de
koeieoogen, die op mij rustten vol mededoogen en ik
zelf, groote idioot, die voor niets stond te kermen en
tegen mezelf te babbelen voor die arme planken, dat
alles vloog mij door den geest... frrt ! zoo vlug als
een vuurpijl ... zoodat ik opééns mijn woede en
pijn was vergeten, den verbluften Andoche in zijn
gezicht uitlachte en vertrok.
Daar stand ik dus weer buiten. Ik zei:
Ditmaal hebben ze me alles ontnomen. Ik ben
goed om in den grond te worden gestopt. Niets dan
mijn huid blijft me over... Ja, maar groote God!
wat er in woont, heb ik ook nog. Gelijk die andere
belegerde, die den man die hem dreigde: „als je j
niet overgeeft, dood ik al je kinderen", zeide: „'t is
niets, ik heb 't instrument hier om er nieuwe te
maken, zoo heb ik het mijne, wat duivel, dat hebben ze niet genomen en ze kunnen 't nooit nemen.,.
De wereld is een dorre vlakte, maar hier en daar
groeien vruchtbare korenvelden, die wij, kunstenaars, hebben gezaaid. Beesten van aarde en hemel
komen 't koren oppikken en kauwen en de aren
vertrappen. Onbekwaam tot scheppen, kunnen ze
slechts dooden. Knaag en vernièl, dieren, vertrap
mijn koren, ik kan er ander doen groeien. Rijp
koren, dood koren, wat gaat mij de oogst aan P In
den schoot der aarde gisten nieuwe zaden. Ik bèn
wat ik zijn zal en nièt wat ik ben geweest. En als de
tijd zal komen, dat mijn kracht zal verzwakken en ik
niet meer zal hebben mijn oogen, mijn vleezige
neusgaten en daaronder het keelgat om den wijn
naar binnen te spoelen, waar mijn praatgraag tongetje in hangt, als ik mijn armen niet meer heb, de
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handigheid van mijn handen en mijn frissche kracht
— als ik heel oud zal zijn, bloedeloos en zonder
mijn gezonden zin... dan, Breugnon zal je niet
meer leven... Kom, maak je dààrover niet ongerust.
Kun je je voorstellen, een Breugnon die niet meer
voelt, een Breugnon, die niet meer schept, en die
niet meer het werk aanpakt met z'n vier pooten tegelijk... Neen dan zal hij zijn broek hebben uitgetrokken. Gij moogt hem verbranden. Ik vermaak U mijn omhulsel.
Daarop begaf ik mij op weg naar Clamecy. En
toen ik boven op den heuvel was, hield ik me groot,
en zwaaide lustig met mijn stok ('k voelde mij werkelij k al gesterkt) . Dààr zag ik naar mij toekomen,
huilend en hollend, een blond mannetje: Robinet,
bijgenaamd Binet, mijn kleine leerjongen. Een bengel van dertien, die bij het werk meer lette op de
vliegen dan op de lessen, en die vaker buiten was
dan binnen, om steentjes over 't water te keilen of
te loeren naar de kuiten van de voorbijgaande meiden. Wel twintigmaal op een dag kreeg hij strips.
Maar hij was een handig aapje en slim; zijn vingers
waren bijdehand, evenals hij, goede werkers, en ik
beminde, óndan ks alles, zijn altijd pratenden mond,
zijn kleine knaagtanden, zijn magere wangen, zijn
pientere oogen en zijn wipneus. Hij wist het, de slimmerd ... Al hief ik ook mijn vuist tegen hem op,
al donderde ik hem toe, hij zag den lach in Jupiters
oog. Als ik hem dan ook een draai om zijn ooren had
gegeven, schudde hij zich eens, rustig als een ezel,
en begon dan opnieuw. 't Was een volleerde deugniet.
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ik was dus niet weinig verwonderd, toen Ik hem
zag, weenend als een triton: groote peervormige
tranen liepen hem uit neus en oogen. En daar werpt
hij zich op me en pakt me onstuimig, en doordrenkt
al brullend mijn broek met stroomen waters.
Ik begreep er niets van en zei:
„Ho, jij daar, tegen wie heb je 't? Wil je me wel
eens loslaten? Snuit je neus, wat duivel ... voor je
de menschen omhelst.
Maar inplaats van los te laten, hield hij de armen
om me heen geslagen, liet zich langs me afglijden
als van een boom, liet zich vallen aan mijn voeten
op den grond, en bleef doorsnikken.
Ik begon ongerust te worden.
„Kom, kom, mijn jongen. Sta op. Wat hèb je
toch ?"
Ik pak hem bij den arm en richt hem op, hoepla ... en ik zag dat hij een omzwachtelde hand had,
die bloedde door 't verband heen en dat zijn kleeren
in flarden hingen en zijn wenkbrauwen waren verbrand. Ik zei (ik was mijn eigen geschiedenis reeds
vergeten) :
„Zot, heb je weer wat uitgehaald?"
Hij kermde:
„O, meester, ik heb toch zoo'n verdriet!"
Ik ging naast hem zitten op een heuveltje. Ik zeg:
„En wil je 't me nu eens gauw vertellen P"
Hij roept uit:
„Alles is verbrand!"
En opnieuw beginnen de wateren van den zondvloed te stroomen. Toen begreep ik wat hem zoo
deed lijden, het was om mij, het was om den brand
en dit maakte mij ik weet niet hoe blij.
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„Arme kleine," zei ik, „huil je dààrom?"
Hij herhaalde (hij meende dat ik hem niet had
verstaan) :
„Het atelier is verbrand."
„Ja, ja," zei ik, „dat weet ik al, ik ken je nieuwtje,
men heeft het me, het laatste uur tijds, al tien keer
in mijn ooren getoeterd. Wat kun je er aan doen?
Het is een ongeluk."
Hij keek mij aan, verlicht. Toch had hij nog een
zwaar hart.
„Je hieldt dus van je kooi, merel, die er altijd uit
wilde vliegen. ,,Wat!" zei ik, „ik verdenk je, kleine
schelm, dat je met de anderen meegedanst hebt om
de vlammende takkebossen."
(Ik meende er geen woord van) .
Hij keek verontwaardigd.
„Niet waar," roept hij, „nietwaar. Ik heb gevochten . Wij hebben alles gedaan wat wij konden, meester, om den brand tegen te houden, maar wij waren
slechts met ons tweeën. En Cagnat, die nog al ziek
was (dat is mijn andere leerjongen) was uit zijn bed
gesprongen, ofschoon hij bibberde van de koorts, en
was gaan staan voor de deur van de woning. Maar
breng maar eens een troep wilden tot staan. Ze hebben ons omgeworpen, weggeschopt, laten rollen en
tollen. Al sloegen en trapten wij ook als dollen,
ze waren maar over ons heen aan 't hollen, zooals de
rivier de landen overstroomt, als de sluisdeuren zijn
geopend. Cagnat is opgesprongen en is hen nageloopen, ze hebben hem bijna doodgeslagen. Ik ben,
terwijl ze aan 't vechten waren, stilletjes het brandende atelier binnengeslopen ... Goede God, wat
een vlammen! Alles was in één slag mee gaan bran188

HET HUIS VERBI AND

den; het leek wel een toorts, die rekte haar witte en
roode, sissende vlammentongen, en je in het gezicht
blies rook en vonken. ik huilde, ik hoestte, ik was
haast gebraden, en ik zei: „Je zult nog worst worden, Robbie ! Nu ja, des te erger. Hoep -la ! ik neem
een aanloop, ik doe als op Sint-Jan, ik spring, mijn
broek brandt en mijn vel is geroosterd. Ik val in een
hoop knetterende spaanders. Ik laat een wind, ik
spring op, struikel en val languit, met het hoofd
tegen de werktafel. ik probeer op te staan, val weer,
ik ben gekneusd, ik ga, om mij te steunen, op handen en voeten staan, en ik zie tien passen van mij af
Uw kleine Heilige Magdalena, wier kleine, naakte,
snoezige, poezele lichaampje reeds door de vlam mentongen wordt gelekt. Ik schreeuw: Schei uit. Ik
liep er heen, pakte haar beet, ik doofde haar vlammende voetjes uit, klemde haar vast in mijn armen;
ik omhelsde haar, schreide en zei: Mijn lieveling, ik
heb je ,ik hou je, wees niet bang, ik heb je goed vast,
je zult niet verbranden, op mijn woord van eer. En
jij, help mij! Madelon, we zullen wel gered worden.
Er was geen tijd te verliezen! Bom, daar stort het
plafond! Onmogelijk den weg terug te gaan, waarlangs ik was gekomen. Wij waren vlak bij het ronde
dakraam dat op de rivier uitkomt, ik sla met mijn
vuist het glas in, en wij springen er door of 't een
hoepel was; er was juist plaats voor onze twee bod dies. Ik rol en duik onder in den Beuvron. Gelukkig
is de bodem dicht bij het oppervlak en daar zij lekker vet is en goed opgestopt met merg, heeft Madelon bij den val geen buil opgeloopen. Mij is 't minder
goed bekomen, ik had Madelon niet losgelaten, ik
plaste maar, zat in 't water gevangen, mijn mond
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was er onder, en ik at en ik dronk er meer van dan
mij lief was. Eindelijk raakte ik boven water, maar
ik wil nu niet meer praten, hier zijn we allebei.
Meester, vergeef mij, dat ik mij niet beter heb geweerd."
En toen wikkelde hij eerbiedig zijn pakje los, en
haalde Madelon uit een oud, opgerold buis; ze
toonde lachend haar onschuldige, coquette oogjes,
haar verbrande pootjes. En ik was zoo ontroerd, dat
ik deed (wat ik niet gedaan had bij den dood van
mijn oudje, de ziekte van Glodie, mijn bankroet en
de vernieling mijner kunstwerken) — ik weende.
En toen ik Robinet en Madelon omhelsde, herinner ik me den ander:
„En Cagnat?"
Robinet antwoordt:
„Hij is van verdriet gestorven."
ik kniel, ik kus de aarde, ik zeg:
„Dank, mijn jongen."
En het kind aanziende, dat zijn standbeeld in zijn
gewonde armen klemde, toon ik hem aan den hemel
en zeg:
„Dat is mijn mooiste werk: de zielen die ik heb
gebeeldhouwd. Ze zullen ze mij niet ontnemen.
Verbrand het hout! De ziel is mijn.
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Toen de ontroering verwerkt was, zei ik tot Robinet.

„Genoeg ! Wat gebeurd is, is gebeurd. Denken
wij nu, aan wat er verder is te doen."
Ik liet hem dus verhalen, wat er in de stad was
voorgevallen, sinds de 2 à 3 weken, dat ik haar
had verlaten, maar vlug en klaar, zonder praatjes.
want de geschiedenis van gisteren is reeds oud; en
het gaat er om, te weten, waar men aan toe is. Ik
vernam, dat over Clamecy regeerden pest en vrees,
meer vrees dan pest, want deze laatste scheen elders
fortuin te hebben gezocht, en had plaats gemaakt
voor de boeven, die gelokt door de lucht, die zij ver spreidde,van alle zijden kwamen aanrukken, om haar
de prooi uit de vingers te rukken. Zij waren meester van het terrein. De houtvlotters, uitgehongerd,
en tot woede geprikkeld door de gruwelen van den
geese!, lieten ze begaan of deden als zij. De wetten
rustten. Wie ze handhaven moest, was zijn akkers
gaan bezoeken. Van onze vier schepenen was er éen
gestorven, twéé waren gevlucht, en de procureur
had de plaat gepoetst. De commandant van het
kasteel was een oud dapper man, maar jichtig, hij
had maar één arm, gezwollen voeten en niet meer
hersens dan een hoen; ze hadden hem eenvoudig
gevierendeeld. Er bleef nog over één schepen,
Racquin, die dus alleen stond tegenover de ontketende beesten; uit angst, uit zwakheid of listigheid vond hij het, in plaats van hun 't hoofd te bieden, wijzer om te zwichten en zoo te geven en te
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nemen. Tegelijk was 't voor hem een goede gelegenheid (hij wilde het zich zelf niet bekennen, maar 't is
waar, ik heb 't geraden, want ik ken hem) om zijn
wrokkende ziel voldoening te geven, door op dèzen
of gènen, wiens geluk hij niet kon velen, of op wien
hij zich wilde wreken, de brandstichtersbende los te
laten. De keuze van mijn huis begon mij nu duidelijk te worden... Maar ik zei:
„En de anderen, de burgers, wat voeren diè uit ?"
„Ze zeggen ,,,,bè" zei Binet, „'t zijn schapen.
Ze wachten thuis, tot men ze komt slachten. Ze hebben geen herder meer en gèen honden."
„En ik dan, Binet? Laten wij eens kijken, of ik
geen tanden meer heb om te bijten. Kom, vooruit,
kleintje."
,,Meester, één man kan niets."
„Probeeren kun je altijd!"
„En als de duivels U te pakken krijgen?"
,,Ik bezit niets meer, ik trek me niets van hen aan;
kam maar eens een duivel zonder haar!"
Hij begon te dansen:
„Wat een pret, wat een pret! Tra la la, tra là là,
die rakkers, die gappers, o, al die vlammen, vooruit,
er op los, met vliegende vaandels !"
En op zijn gebrande hand maakte hij duikelingen,
zoodat hij haast struikelde. Ik keek streng:
„Wat, bengel," zei ik, „Is dat nu een reden om als
een gek op je kop te gaan staan P Kom, rechtop. Je
moet luisteren!"
Hij hoorde mij aan met stralende oogen.
„Je zult gauw genoeg ophouden met lachen.
Luister: ik ga alleen naar Clamecy met dèzen stap."
„En Ik dan, en ik dan?" „Jou stuur ik als bood 192
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schapper naar Dornecy, om meester Nicole, onze
schepen, die voorzichtige vent, die een goed hart
heeft en nog betere beenen, en die meer van zich
houdt dan van zijn stadgenooten, maar méér-zèlf
nog dan zijn ik, bemint hij zijn bezit. Je moet hem

gaan waarschuwen, dat ze morgenochtend zijn wijn
zullen opdrinken. Vandààr loop je door naar Sardy,
je gaat meester Courtignon, den procureur, in zijn
duivetil bezoeken, en je moet hem vertellen, dat
zij zijn huis dezen nacht, zonder mankeeren zullen
verbranden, plunderen enz., als hij niet terugkomt.
Hij zal terugkomen. Meer zeg ik je niet. Je zult
zèlf wel bedenken wat je hen moet vertellen en
lessen in 't liegen behoef je niet."
Het jongetje krabde zich achter de ooren en zei:
„Daar zit de moeilijkheid niet in. Maar ik wil U
niet alleen laten."
ik antwoord:
„Heb ik je gevraagd, wat je wilt of niet wilt? Ik
wil. Jij gehoorzaamt."
Hij sprak tegen. Ik zei:
„Genoeg."
En toen mijn lot dat jongetje verontrustte, zei ik:
,,Ik verbied je niet, hard te loopen. Als je klaar
bent, mag je weer bij mij komen. Het beste kun je
me helpen, door me versterkingen aan te brengen."
„Gezwind als de wind zal ik ze meebrengen,
zweetend, en hijgend, met hun buiken tegen den
grond, Courtignon en Nicole, al zou ik hen een
pan aan hun hemden moeten vastbinden."
Hij rende pijlsnel weg, toen stond hij nog eens
stil.
,,Meester, zeg mij tenminste wat U gaat doen!"
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Geheimzinnig en met een gewichtig gezicht zei ik:
„Wij zullen zien."
Op mijn woord, ik wist het zelf niet.
Tegen acht uur in den avond kwam ik in de stad
aan. Onder gouden wolken rustte de roode zon. Het
begon nog maar even te schemeren. Wat een mooie
zomeravond! Maar niemand om er van te genieten
Geen lanterfanter, geen wachter aan de poorten
van de Markt. Men trad er binnen als in een molen.
In de hoofdstraat was een magere kat bezig brood
te kauwen, zij zette een hoogen rug toen zij mij
zag en vluchtte. De huizen met gesloten oogen waren als leeg. Geen stem werd er vernomen. Ik zei:
„Zij zijn allemaal dood. Ik kom te laat."
Maar daar merkte ik, hoe men achter de luiken
bij den klank mijner stappen mij bespiedde. Ik
klopte en riep:
„Doe open."
Niemand bewoog zich. Ik ging naar een andere
woning. Ik klopte ncg eens met voet en stok. Niemand opende. Ik hoorde daarbinnen de muizen
loopen, frrt, frrt. Nu had ik 't begrepen.
„Ze verstoppen zich, de stumpers. Wacht, ik zal
ze 'n lekkere opstopper geven."
Met vuist en hiel trommelde ik op de winkelramen van den boekverkooper, en ik riep:
„Hola, ouwe kerel! Denis Saulsoy, wat donder.
Ik breek je heele rommel kapot. Doe toch open!
Doe open, lafaard, ik ben Breugnon."
Dadelijk gingen, als door een wonder (je zou
zeggen dat een fee met haar staf de ramen had aangeraakt) alle luiken open, en ik zag langs de heele
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lengte van de Marktstraat, vlak voor de vensters,
als uien in de rij, verschrikte gezichten die mij aanzagen. Ze staarden, staarden, staarden mij aan. ik
wist niet, dat ik zoo mooi was: ik betastte mij zelf
eens. Toen ontspanden zich de verwrongen tre kken. Zij heken heel tevreden.
„Brave menschen, wat houden ze van mij," dacht
ik, zonder mijzelf te vertellen, dat hun geluk misschien kwam doordat mijn tegenwoordigheid, in dit
uur, op deze plaats, hen een weinig geruststelde.
Toen ontspon zich een gesprek tusschen Breugnon en de uien. Ze praatten allemaal tegelijk; en
heel alleen tegen allen, gaf ik hen weerwerk.
„Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan? Wat
zag je? Wat wil je? Hoe ben je binnengekomen?
Welken weg heb je genomen?
Ik zei:
„Hola, hola, kalmpjes aan! Ik zie met plezier, dat
jullie je tong nog hebt bewaard, al heb je ook hart en
beenen verloren. Tsa, wat doe jullie daarboven?
Kom beneden, het doet goed, de frischheid van den
avond in te ademen. Hebben ze jullie hemden mee genomen, dat jullie zoo blijft in je kooien ?"
Maar in plaats van te antwoorden, zeiden zij
„Breugnon, wie is je, toen je hier kwam, op straat
tegemoet gekomen?"
„Idioten," zei ik, „wie zou ik zijn tegengekomen,
jullie zit allemaal in 't nest gedoken."
„De roovers !"
„De roovers?"
„Zij plunderen alles uit, verbranden alles."
„Wààr?"
„In Béyant."
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„Dan gaan we ze tegenhouden. Wat hèb je te blijven in je kippeho kken ?"
„Wij bewaken onze woning."
„De beste manier om je huis te bewaken, is dat
van de anderen te gaan verdedigen."
„Eerst wat het meest haast heeft. Elk verdedigt
het zijne."
„Ik ken het refrein: Ik hou wel van mijn buren,
maar trek me niets van hen aan... Ongelukkigen!
Jullie werkt voor de roovers. Jullie komt na de
anderen. Ieder zijn beurt !"
„Mijnheer Racquin heeft gezegd, dat het beter
was rustig thuis te blijven, den boel te laten begaan
en te wachten, tot de orde is hersteld."
„Door wie?"
„Door M. de Nevers!"
„In dien tijd kan er heel wat water naar zee
vloeien. M. de Nevers heeft zijn eigen zaken. Voordat hij denken kan aan die van jullie, zul je allemaal
verbrand zijn! Vooruit, kinderen, komt! Niemand
heeft recht op zijn leven, die het niet heeft verdedigd !"
„De anderen zijn talrijk en gewapend."
„Ze overdrijven altijd het gevaar."
„We hebben geen aanvoerders."
„Weest het zèlf."
Zij babbelden door van venster naar venster, als
vogels op hun stok, ze redekavelden onder elkaar,
maar niemand verroerde zich. Ik werd ongeduldig:
„Zul jullie mij zóó den heelen nacht in de straat
laten staan, met den neus in de lucht, om mijn nek
te verrekken? Ik ben niet hier gekomen om serenades te geven, terwijl jullie met je tanden de over196
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gave trommelt. Wat ik jullie te zeggen heb, laat zich
niet van de daken verkondigen. Doe open ! Doe
open, bij God, of ik steek jullie in brand ! Kom beneden, haantjes (zijn er nog, daarboven P); de kippen
zijn goed om op 't hok te passen."
Half lachend, half vloekend, werd een deur
opengemaakt, toen een andere, een neus waagde
zich voorzichtig buiten, het beest volgde en noodra
één schaap over de brug was, volgden er meer. Ze
kwamen om strijd naar mij toe, om mij van dichtbij
te bekijken:
„Ben je heelemaal beter ?"
,,Zoo gezond als 'n visch."
„En heeft niemand ruzie met je gezocht?".
„Niemand, alleen een troep ganzen, die achter mij
áán hebben geblazen."
Toen ze wisten, dat Ik aan dit dubbele gevaar was
ontsnapt, ademden ze vrijer en hielden meer van
mij. Ik zei:
„Kijk maar goed. Ja hoor, ik ben gaaf. Alle stukken zijn aanwezig. Neen, er ontbreekt niets. Wil je
mijn bril? ... Zoo, nu is 't genoeg. Morgen kun je
mij beter bekijken. Nu moeten we voort! Kom, laat
af van die zotte klap ! Waar kunnen we praten P"
Gangnot zei:
„O. In mijn smederij !"
In de smederij van Gangnot waar het naar hoornvee rook, en waar de grond was omgewoeld door de
paardenhoeven, stonden wij opééngedrongen in den
nacht, als een kudde. De deur was dicht. Een brandend eindje kaars op den grond deed onze groote
schaduwen met een knik in den nek, dansen tegen
de gewelfde zoldering, zwart berookt. Allen zwegen.
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En opeens begonnen ze allemaal te spreken. Gangnot
nam zijn hamer en sloeg op zijn aambeeld. De slag
doorkliefde het stemmengeluid, door de opening
trad de stilte weer binnen. Ik maakte er gebruik van,
ik zei:
„Laten wij onzen adem sparen. Ik ken Uw verhaal al. De roovers zijn bij ons binnengekomen.
Goed ! We zullen ze naar buiten gooien !"
Zij zeiden:
„Zij zijn te sterk. De houtvlotters zijn vóór hen!'
Ik zei:
„De houtvlotters zijn dorstig. Als ze anderen zien
drinken, willen ze 't niet bij kijken laten blijven. Ik
begrijp hen heel goed! Je moet God niet verzoeken
en nog minder een houtvlotter. Als jullie ze maar
door laat plunderen, moet het je niet verwonderen,
dat iemand, al is hij geen dief, liever de vrucht van
den diefstal in zijn eigen zak ziet, dan in dien van
buurman. En dan -- overal zijn slechte en goede
menschen. Kom, wij gaan, als de Meester„ ab haedis
scindere oves."

„Maar Mijnheer Racquin," zeiden zij, „heeft ons
toch verboden ons te verroeren. Want het is aan
hem, bij afwezigheid van de anderen, de luitenant,
de procureur, de orde in de stad te bewaren."
„En doet hij dat?",..
„Hij beweert ..."
„Doet hij het, já of nee?"
„Dat kun je toch wel zien P"
„Welnu, dan zullen wij het wel doen."
,,M. Racquin heeft ons beloofd, dat wij zouden
worden gespaard, als wij ons niet verroerden! Het
oproer zal dan beperkt blijven tot de voorsteden!"
198

HET OPROER

„Hoe kan hij dat weten?"
„Hij moet gedwongen, genoodzaakt zijn geweest
een verdrag met hen te sluiten !"
„Maar zoo'n verdrag — dat is een misdaad!"
„Het is," zegt hij, „om hen in slaap te wiegen."
„Hen of jullie?"
Gangnot sloeg nogmaals op zijn aambeeld, (dat
was zijn èigen gebaar, zijn manier om zich in plaats
van te spreken, een klap tegen zijn dijen te geven)
en hij zei:
„Hij heeft gelijk!"
Allen keken beschaamd, bevreesd en woedend.
Denis Saulsoy keek naar den grond:
„Als we alles zeggen wat we denken, dan is er
héél wat te vertellen !"
„Maar waarom spreek je dan niet P" zei ik, „Wààrom spreken jullie niet? Wij zijn onder broeders?
Wat vreest ge P"
„De muren hebben ooren."
„Wat, zijn we zóóver ? ... Gangnot neem je hamer en ga dwars voor de deur staan, kerel! De eer
er uit of er in wil komen, sla je de hersens te-ste,di
pletter! Of de muren ooren hebben om te luisteren,
ik sta er voor in, dat ze geen tong zullen hebben, om
iets over te vertellen. Want als we hier uitgaan, zal
het zijn, om 't besluit uit te voeren, dat wij gaan
nemen. En nu, spreekt! Wie zwijgt is een verrader!"
't Was een geweld van belang. Alle teruggedrongen haat en vrees barstten los als vuurwerk. Ze
schreeuwden, hun vuisten ballend.
„Die schurk van een Racquin houdt ons vast. De
Judas heeft ons verkocht, ons en al ons hebben en
houwen. Maar wat kun je er an doen? Niets! Hij
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heeft de wet, de macht, en de politie tot zijn beschikking."
Ik zei:
„Waar huist hij ?"
„In 't stadhuis. Hij woont er dag en nacht, en om
veiliger te zijn, is hij omringd door een bende deugnieten, die over hem waken, en hem misschien even
hard bewaken."
„Dus, hij is hun gevangene? Heel goed," zei ik,
„dan gaan wij hem eerst, met snellen pas, bevrijden.
Gangnot, open de deur."
Ze schenen nog niet te zijn besloten.
„Wat houdt jullie nog terug?"
Saulsoy zei, terwijl hij zich op 't hoofd krabde:
„Het is 'n heel ding. We zijn niet bang voor de
slagen. Maar Breugnon, ten slotte, hebben wij het
recht niet. Die man is de wet. Zich tegen de wet
verzetten, dat is 'n zware..."
Ik zei:
„Ver-ant-woorde-lij k-held? Welnu, ik neem haar
op mij. Maak je niet ongerust. Als ik een schurk zie
schurkestreken, Saulsoy, dan begin ik met hem neer
te slaan, daarna vraag ik hem hoe hij heet, en als hij
procureur is of paus, het zij zoo 1 Vrienden, doe als
Ik. Als orde tot wanorde wordt dan moet de wanorde de orde herstellen ,om de wet te redden."
Gangot zei:
„Ik ga met je mee."
Met den hamer op schouder, met zijn ernome
handen (vier vingers aan de linkerhand, de wijsvinger ontbrak) aan één oog blind, donker van huid,
met een recht lijf en zoo breed als een ton, leek hij
wel een toren die voortbewoog. En achter hem ver200
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drong men zich en volgde zijn beschuttenden rug.
Iedereen ging zijn winkel binnen om er zijn haak
zijn hakmes of zijn hamer te halen. En, op mijn-bus,
woord, ik zou niet durven zweren, dat elk, die binnenging ook weer naar buiten kwam, zoo'n arme
man kon zeker zijn wapens niet vinden. Want, om
de waarheid te zeggen, op den grooten weg, waren
wij vrij dun gezaaid.
Maar de blijvers zijn de besten.
Gelukkig stond de deur van 't stadhuis open; de
herder was er zóó gerust op, dat zijn schapen zich
tot het laatste zouden laten scheren zonder te blaten,
dat zijne honden en hij den goeden slaap der onschuld sliepen, na eerst heel lekker te hebben gegeten. Onze overval had dus niets heldhaftigs, dat
moet ik bekennen. Wij hadden slechts, naar men
zegt, de ekster te verrassen in haar nest. Wij trokken
het dier spiernaakt uit zijn bed, zonder broek of
hemd, als een gestroopt konijn. Racquin was vet,
zijn gezicht was rond en rose, hij had vleeschkussentjes op zijn voorhoofd, boven de oogen, zijn
voorkomen was zoetsappig, nièt goed en nièt dom.
Hij liet het ons wèl zien. Dadelij k wist hij, zonder te
twijfelen, waar het om ging. Zijn kleine, grijze
oogen, verborgen onder de kussentjes der oogleden,
flikkerden maar even van angst en van woede. Maar
onmiddellijk vermande hij zich en vroeg ons op 'n
autoritairen toon, met welk recht wij het huis der
wet waren binnengedrongen.
Ik zei hem:
„Om jou je bed uit te trekken."
Hij werd nijdig. Saulsoy zei:
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„Meester Racquin, het uur van dreigen is voorbij.
Gij zijt hier de beschuldigde. Wij komen U rekenschap vragen. Verdedig U!"
Hij veranderde subiet van toon:
„Maar waarde medeburgers," zei hij, „ik begrijp
niet wat gij van mij wilt. Wie heeft zich te beklagen?
En waarover? Ben ik niet, met gevaar van mijn
leven, hier gebleven, om over U te waken? Allen
zijn gevlucht, ik alleen heb het hoofd moeten bieden
aan 't oproer en de pest. Wat verwijt men mij P Zijn
de wonden, die ik poog te verbinden, aan mij te
wijten?"
Ik zei :
„Zachte heelmeesters," zegt men, „maken stinkende wonden." Zoo doe jij, Racquin, dokter van de
stad. Je maakt het oproer vet en je voedt de pest en
daarna melk je je beide beesten. Je heult met de
dieven. Je steekt onze huizen in brand. Je levert uit,
die je bewaken moet. Je leidt hen, die je moet
straffen! Maar, vertel ons eens, verrader, doe je dit
schandelijke werk uit vrees of uit hebzucht? Wàt
zullen we je om den hals hangen? Welk opschrift?
„Dit is de man, die zijn stad verkocht voor dertig
zilverlingen... Voor dertig zilverlingen? Zoo dom
ben je niet! De prijzen zijn gestegen sedert Iscariot.
Of: Dit is de schepen, die om zijn huid te redden, zijn
medeburgers aan de galg overleverde ?"
Hij werd driftig en zei:
„Ik heb gedaan wat noodig was, dat is mijn recht.
De huizen waar pest is geweest, steek ik in brand.
Zoo luidt de wet!"
„En je taxeert met pest, je merkt met kruizen alle
huizen van menschen, die tègen jou zijn. „Die een
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hond verdrinken wil .... Het is zeker ook om de
pest te bestrijden, dat je de verpeste huizen laat
plunderen?"
,,Ik kan 't niet verhinderen. En wat kan 't jullie
schelen, als die plunderaars er aan sterven als ratten.
Dat zijn twee vliegen in één klap! Een heele opruiming!"
„Hij zal nog beweren, dat hij de pest bestrijdt met
de plunderaars en de plunderaars met de pest! Zoo
zal hij zoetjesaan overwinnaar worden van de verwoeste stad! Zeg ik het niet goed? Als de ziekten en
de zieken gestorven zijn, dan blijft de dokter alleen
over... Wel, meester Racquin, van nu af aan, zullen
wij je zorgen uitsparen en wij zullen ons zelf ver zorgen; en daar alle moeite recht heeft op 'n salaris
geven wij jou ..."
Gangnot zei:
„Je bed op het kerkhof."
Het was of te midden van een koppel honden een
been was gevallen. Ze wierpen zich gillend op hun
prooi en één schreeuwde er:
„Wij zullen het kind te slapen leggen!"
Gelukkig vluchtte het wild in de alkoof en geleund tegen den muur, keek hij verstomd naar de
muilen, die klaar stonden om toe te happen. Maar
ik bedwong de honden:
„Al goed! Laat mij handelen !"
Zij bleven staan. De stakker, naakt, rose als een
big, beefde van vrees en van kou. Ik kreeg meelij.
Ik zei:
„Kom, trek je hemd aan. We hebben je billen
lang genoeg bekeken, vrind."
Ze lachten als bultenaars. Ik maakte gebruik van
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de windstilte om hen tot rede te brengen. Onder
kroop het beest in zijn vel, al klappertan--tuschen
dend; hij keek valsch want hij voelde, dat het gevaar zich verwijderde. Toen hij was aangekleed,
werd hij brutaal, daar hij zeker was, dat men den
haas vandaag niet zou opeten, en beleedigde ons; hij
noemde ons rebellen en dreigde, ons te laten ver oordeelen, omdat wij een overheidspersoon hadden
beleedigd.
Gangnot zei:
„Je bènt het niet meer. Magistraat, ik ontsla je !"
Toen keerde zijn woede zich tegen mij. Het ver
zich te wreken was sterker dan zijn voorzich--lange
tigheid. Hij zei, dat hij mij wel kende, dat ik met
mijn raadgevingen de zwakke hoofden van die muiters op hol had gebracht, dat hij op mij de schuld
zou gooien van hun aanranding, en dat ik een boosdoener was.
Van woede stotterend, met scherpe, piepende
stem, leegde hij op mijn rug een vuilniskar van
grove woorden.
Gangnot zei:
„Zullen we hem neerslaan ?"
Ik zei :
„Je hebt er goèd aan gedaan, Racquin, mij te
ruïneeren. Je wèèt het, schelm, dat ik je niet kan
laten ophangen, zonder gevaar te loopen te worden
verdacht, van te hebben gehandeld uit wraak, omdat je mijn huis hebt verbrand. En toch, wat zou het
henneptouw mooi staan bij je schoonheid. Wij laten
aan anderen de zorg over, je ermee te tooien. Met
wachten verspeel je niets. Waar 't op aankomt, is
dat we je te pakken hebben. Je bent niets meer! Wij
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ontrukken je je mooie schepenkleed. Wij nemen
roer en riemen in onze handen !"
Hij stamelde:
„Breugnon, weet je, wat je waagt ?"
,,Ik weet het, mijn jongen: mijn kop ! En ik zet
hem op 't spel — wie verliest, zal winnen. Als ik verlies, zal de stad erbij winnen."
Men bracht hem naar de gevangenis. Hij vond er
een warme plaats, die een oude sergeant voor hem
openliet. Deze was drie dagen geleden opgesloten,
omdat hij geweigerd had, aan zijn bevelen te gehoorzamen. De boden en de portier van het stadhuis zeiden allen, nu de slag eenmaal was gevallen,
dat ik goed had gedaan en dat ze altijd wel hadden
gedacht, dat Racquin 'n verrader was. Wie niet handelt, kan makkelijk praten!
Tot nu toe hadden wij ons plan kunnen uitvoeren
als een gladde plank, waarover de schaaf heenglijdt,
zonder op een knoop in het hout te stuiten. Ik was
er verwonderd over. Ik vroeg:
„Wààr toch hebben de roovers zich verstoken?"
Toen men riep:
,,Brand!"
Drommels! ze plunderden ergens anders!
Op straat vertelde ons een man, die van 't loopen
buiten adem was geraakt, dat de heele bende bezig
was het pakhuis van Poullard uit te plunderen, te
.Bethleem, buiten de poorten van den toren van Lourdeaux. Ze vernielden, verbrandden en zopen dat het
een aard had. Ik zei tot mijn gezellen:
„Als ze violen willen hebben om te dansen, dan
zijn wij er nog."
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Wij holden naar 't kasteel Mirandole. Vanaf het
terras overzag men de benedenstad. Door den nacht
klonk het lawaai van een heksensabbath. Op den
toren van Sinte-Martijn gromde hijgend de alarmklok.
„Kameraden, wij zullen in het fornuis moeten
kruipen. We zullen 't warm hebben. Zijn we allemaal klaar? Maar eerst moeten we 'n aanvoerder
hebben. Wie zal 't zijn? Saulsoy, wil jij?"
„Neen, neen, neen, neen," zei hij en deed drie
passen achteruit. „Ik moet er nièts van hebben. 't Is
mooi genoeg, dat ik te middernacht hier ben, en
rond moet loopen met dit oude musket. Wat anderen willen en wat moet, dat zal ik doen maar bevelen ? nèèn Ik heb nooit een besluit kunnen
nemen! Welbedankt hoor!"
Ik vroeg:
„Wie wil dan?"
Maar niemand roerde. Ik ken ze, die vogels.
Spreken, loopen, dat gaat nog wel. Maar een besluit nemen, dat kan er geen één. De gewoonte, om
met het leven te hebben afgedaan, als men klèinburger is, te aarzelen en vijftig maal 't laken te be
tasten dat men wil koopen, af te dingen en te wachten met het te nemen, tot de gelegenheid voorbij is
of wel het laken! De gelegenheid gaat voorbij, ik
strek mijn arm uit.
„Als niemand wil, zal ik het doen."
Ze zeiden:
„Goed."
„Alleen, ik wil gehoorzaamd worden dezen nacht,
zonder tegenspraak. Anders zijn we verloren.
Tot morgen ben ik alleen meester. Morgen mag
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jullie over mij oordeelen? Is dat afgesproken?"
Zij zeiden allen:
„Afgesproken." —
Wij daalden den heuvel af. ik liep vóór. Links
van mij, liep Gangnot. Rechts had ik Bardet gezet,
de omroeper van de stad met zijn trom. Toen wij de
voorstad binnenkwamen, op het plein van Barrières,
ontmoetten wij reeds een zeer vroolij ke menigte, die
zonder kwade bedoeling, bij familiegroepen, vrouwen, jongens en meisjes, naar de plaats waar geplunderd werd, gingen kijken. Je zou hebben gedacht
een feest! Sommige huismoeders hadden aan den
arm haar mand, net of ze gingen ter markt. Ze stonden stil om onzen troep te zien voorbijtrekken; en
de rijen maakten beleefd voor ons plaats, zij begrepen er niets van, maar volgden ons instinctief op
den voet. Een van hen, kapper Perruche, hield de
papieren lantaarn die hij droeg onder mijn neus,
herkende mij en zeide:
„O Breugnon, jong, ben je terug? Je komt nèt
van pas, we gaan juist drinken een glas !"
„Er is voor alles een tijd, Perruche," antwoord ik
hem. „Morgen kunnen wij drinken."
„Je wordt oud, Klaas. Er is geen uur voor den
dorst. Morgen zal de wijn zijn opgedronken. Hij
wordt nu geschonken. Laten wij ons haasten. Of
staat misschien nu het druivensap je tegen ?"
Ik zei:
„Gestolen wijn, ja !'
„Gestolen is hij niet," zei hij, „maar uit den brand
gered. Als het huis is verbrand, moet je dan maar
domweg het lekkers verloren laten gaan?'
Ik duwde hem op zij.
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„Dief !"
En ik ging hem voorbij.
,,Dief!" herhaalden Gangnot, Bardet, Saulsoy, de
anderen. Ze gingen hem voorbij, Perruche bleef
verstomd staan, ik hoorde hem woedend uitvaren;
toen ik omkeek, zag ik hem al hollend, de vuist
tegen ons ballen. Gèèn van ons scheen hem te zien
of te hooren. Toen hij ons had ingehaald, zweeg hij
opeens en liep met ons mee.
Toen wij op den oever der Yonne vóór de brug
waren aangekomen, konden wij er onmogelijk doorheenkomen. De menigte was dicht opèèngedrongen.
Ik liet slaan op de trom. De eerste rijen gingen uitéén, zonder te weten waarom. Wij schoven er in als
in een hoek, maar wij zaten er vast. Ik zag er twee
houtvlotters, die ik goed kende, vader Joachim, bij
koning van Calabrië en Gadin, bijge--genamd
naamd Gueurlu. Zij zeiden mij:
„Tsa, tsa, meester Breugnon, wat, voor den duivel, kom je hier doen, met je ezelshuid en al die ge
ernstig als ezels? Is 't voor de grap-wapend,zo
of trek je ten oorlog?"
„Je hebt het bij het rechte eind, koning van Calabrië," zei ik. „Want, ik ben, zóó als je me ziet, voor
dezen nacht commandant van Clamecy en ik ga de
stad verdedigen tegen haar vijanden."
„Haar vijanden?" zeiden zij, „ben je nou gek?
Wiè zijn dat?"
„Zij, die daar aan 't brandstichten zijn."
„En wat kan jou dat nu nog schelen," zeiden zij,
„nu jou huis is verbrand? (Over jouw huis, hebben
wij spijt, het was een vergissing). Maar die Poullard, dat galgenaas, dat zich heeft vetgemest met
208

HET OPI OER

ons gezwoeg, die pauw, die pronkt met de wol, die
hij van onze ruggen heeft àfgeschoren, en, die, toen
hij ons heelemaal kaal had geplukt, ons nog veracht in 't besef van zijn deugdzaamheid ! Wie hem
besteelt, is zeker, dat hij na zijn dood, recht naar
het Paradijs zal tijgen. Dat is gewijde spijze. Laat
ons onzen gang gaan ! Wat kan het je schelen ! 't Is al
mooi dat je niet meesteelt ! Maar het te verhinderen
... Er is niets bij te verliezen en alles te winnen."
Ik zei (want het deed mij pijn, op die arme jongens los te trommelen, zonder eerst te probeeren
met hen te redeneeren) : „Alles te verliezen, Calabrië. Onze eer kunnen wij winnen."
„Onze eer! Jou eer!" zei Gueurlu. „Kun je die
drinken? of opslokken? Morgen zullen we allemaal zijn gestorven. Wat zal er van ons overblijven?
Niets! Wàt zal men van ons denken P Niets. De eer
is een weeldespijs voor de rijken, die beesten, die
men met grafschriften begraaft. Wij zullen allemaal
samen zijn, in den gemeenschappelij ken kuil als
mooten kabeljauw. Ga jij 't graf maar bekijken dat
naar eer ruikt of naar vuil."
Zonder Gueurlu te antwoorden, zei ik tot Joachim:

„Alleen is elk van ons niets waard, dat weet ik
wel, beste koning Van Calabrië, maar vereenigd,
vermogen wij veel. Honderd kleinen maken één
groote. Als de rijken van heden zullen zijn verdwenen, als met hun grafschriften de leugens van
hun graven zullen zijn vergaan, even als hun rasnamen, dan zal men nog spreken van de houtvlotters
van Clamecy; zij zullen in de geschiedenis zijn adel
vertegenwoordigen met ruwe handen en hoofden
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even hard als hun handen en ik wil niet, dat ze zullen zeggen: het waren schelmen."
Gueurlu zei:
„'t Kan mij wat schelen."
Maar de koning van Calabrië zei, na te hebben
gespogen: „Als je dat onverschillig is, ben je een
vuilak. Breugnon heeft gelijk. Het zou mij ook
kwetsen, als ik wist, dat ze zóó iets konden zeggen.
En bij Sint- Nicolaas, ze zullen 't niet doen. De eer
is niet voor de rijken. Dat zullen wij hen eens vlug
laten kijken. Of ze groote heeren zijn en van adel,
gèèn van hen allen deugt."
Gueurlu zei:
„Moeten wij ons dan nu schamen? Schamen zij
zich dan? Er bestaan geen grootere zuiplappen dan
de vorsten en hertogen: Condé, Soissons, onze de
Nevers, en de dikke Epernon. Als ze zich zat hebben
gegeten, stoppen ze zich vol, die zwijnen! met goud
en als de koning dood is, plunderen ze zijn schatkist! Dat is hun eer. Heusch, 't zou stom van ons
zijn, niet te doen als zij."
De koning van Calabrië zwoer:
„Het zijn zwijnen. Op 'n goeden dag zal onze
Henri uit zijn graf verrijzen, om hen 't goud te laten
uitbraken, of wij zullen hen braden, vetgemest met
hun goud! Als de grooten zwijnen zijn, dan maken
wij ze af, wat duivel, maar hun zwijnerij nàdoen,
dààr is geen sprake van. Wij geven het voorbeeld!
Er is meer eer in de pink van een houtvlotter dan in
't hart van een roover-edelman."
„Dus kom je, mijn koning ?"
,,Ik kom, en hij daar, Gueurlu gaat ook mee."
„Neen, voor den duivel !"
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„Je zult komen, zeg Ik je, of daar is de rivier, Ik
smijt je erin. Allo, vort, we gaan. En jullie, worsten,
maakt plaats, bij de Moeder Gods, ik moet er
door."

Hij brak door ze heen, de menschen opzij duwend met zijn knuisten. En wij volgden in zijn
sop, als een katvisch achter een grooten visch.
De menschen waar wij nu nog langs kwamen,
waren te „zat" om met ze te redetwisten. Elk ding
hoort op zijn plaats: eerst woorden, en dan vuisten.
Men trachtte alleen ze op den grond neer te zetten,
zonder hen teveel te kwetsen: een dronken man is
heilig!
Eindelijk waren wij voor de deuren van het pakhuis aangekomen. De plunderaars krioelden in het
huis van meester Poullard, als luizen op een vacht.
Sommigen sleepten met koffers en balen; anderen
hadden zich getooid met gestolen plunje, een paar
vroolijke grappenmakers wierpen, uit gekheid,
vazen en potten uit de vensters van de eerste verdieping naar beneden. In 't midden van den hof
rolde men met tonnetjes. Ik zag er één zuipen,
met zijn mond aan de stop, totdat hij neertuimelde
onder den rooden stroom en lag te spartelen, met
armen en beenen in de lucht. Er waren wijnplassen
op den grond, die de kinderen ópli kten. En , om
het schouwspel beter te kunnen zien, had men de
meubels ópgestapeld in den hof, en liet ze daar
ontvlammen. Beneden in de kelders hoorde men
hamerslagen, waarmee vaten en tonnen werden
opengebroken: er klonk gehuil, gegil en benauwd
gehoest; onder den grond gromde het huis, alsof
het in zijn buik een troep zwijnen had geborgen.
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En reeds braken uit de kelderramen vuurtongen,
die aan de spijlen lekten.
Wij drongen den hof binnen. Men lette niet op
ons. Ieder was bezig met zijn eigen zaken. Ik zei:
„Trommel, Bardet."
Bardet sloeg op zijn trom. Hij riep uit, de macht
waarmee de stad mij bekleed had, en op mijn beurt
mijn stem verheffend, sommeerde ik cie plunderaars te vertrekken. Bij 't tromgeroffel, hadden ze
zich bijéénverzameld, gelijk een bijenzwerm als
men tegen een ketel slaat. En toen ons geluid ophield, begonnen ze allemaal weer woedend te gonzen; ze wierpen zich op ons, hoonden ons en gooiden ons met steenen. ik trachtte de kelderdeuren
open te breken, maar vanuit de zolderramen lieten
zij pannen en balken neervallen. Wij kwamen toch
binnen, terwijl wij die schelmen achteruit drongen.
Gaugnot had er nog twee vingers bij verspeeld, en
de koning van Calabrië had zijn linkeroog erbij ingeschoten. Wat mij betreft, toen ik de deur openduwde die zich sloot, was mijn duim als een vos
in een strik, tusschen de scharnieren bekneld geraakt. Alle duivels! Ik was haast flauw gevallen als
een vrouw, en had bijna teruggegeven, alles wat ik
in mijn maag had. Gelukkig kreeg ik een opengebroken kist beste brandewijn in 't oog, ik verfrischte
er mijn boddie mee, en begoot mijn duim. Daarna
had ik geen neiging meer met mijn oogen te draaien,
dat zweer ik. Maar ik werd woedend als zij. Met
mijn geduld was het gedaan.
Wij vochten nu op de traptreden. Het werd tijd
dat het ophield. Want die gehoornde duivels ontlaadden hun musketten in ons gelaat en van zoo
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nabij, dat de baard van Saulsoy vlam vatte. Gueurlu doofde hem uit tusschen zijn eeltige handen.
Gelukkig zagen die dronkaards bij 't mikken dubbel; anders was géén van ons er levend afgekomen.
Wij moesten de trappen weer opklimmen en trokken ons terug. Maar, toen wij weer gekampeerd
waren aan den ingang, zag ik hoe de brand, die
woedde in de twee vleugels, geniepig naderde de
middenwoning, waar de kelders waren --- ik liet
den uitgang sluiten met een muur van steenen en
van puin, ter hoogte van onze buiken; en daaroverheen staken wij onze vischhaken en onze spiesen,
die zoo den doorgang versperden en die leken op
de uitgestoken pinnen van een opgerolden egel. En
Ik riep:
„Roovers. Als je zoo houdt van 't vuur, kun je het
nu opeten."De meesten begrepen het gevaar te laat;
ze lagen dronken in de kelders. Maar toen de groote
vlammen de muren deden kraken en de balken
vermaalden tusschen hun kaken, steeg van onder
den grond een helsch gekerm op; en een stortvloed
van schooiers spoot naar boven als schuimende wijn
die de stop van de flesch doet springen. Zij liepen
zich te pletter tegen onzen muur, en zij, die hen
voortduwden, waren als een kurk, die den ingang
dichtstopte. Daarachter, onder in den kuil hoorde
men 't geloei van de verdoemden en het gegrom
van den brand. En ik bid U, te gelooven, dat het
vuur ons niet warm hield! Het is niet prettig het
gekwetste vleesch te hooren lijden en van smart het
uitgillen. En als Ik een gewoon burger was geweest,
Breugnon van alle dag, ik zou hebben gezegd:
„Kom, we redden hen."
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Maar als men aanvoerder is. heeft men geen recht
meer een hart te hebben of ooren. Alléén dagen en
geest. Zien en willen, en zonder de minste weifeling, alles doen wat moet. Die bandieten redden,
dat zou beteekenen de stad verderven; want zoodra zij er uit waren, zouden ze weten dat ze sterker
en talrij ker waren dan wij; en daar ze rijp waren
voor de galg, zouden ze zich niet van den boom
laten àfplukken. De wespen zijn in 't nest: ze moeten erblijven!
En ik zag de twee vlammenvleugels zich ver
ze sloten zich al krakend aaneen over het-enig;
middengebouw, en ze deden de rookpluimen voor
zich uitstuiven...
Toen zag ik, juist op dat oogenblik, uitstekend
boven de eerste rijen, die opdrongen naar 't gat
van de trap, dicht tegen elkaar gedrukt, en zonder
iets anders te kunnen bewegen, dan wenkbrauwen, oogen, en schreeuwende monden, mijn ouden
makker, Eloi, bijgenaamd Gambi, dien deugniet,
die niet kwaad is maar een zuiplap (hoe voor den
drommel, is hij in dit wespennest geraakt?). Hij
lachte en weende, zonder dat hij er iets van begreep, en was heelemaal verwezen. Die schobbejak,
die luilak, hij had het verdiend. Maar toch ik
kon hem niet zóó zien roosteren. Wij hadden als
kinderen samen gespeeld en wij hadden in de kerk
van Sinte-Martijn samen het lichaam Gods gegeten: wij waren broeders van de eerste communie
geweest...
ik verwijder de spiesen, spring over de barrière,
loop over de woedende hoofden (zij beten !) en over
dat rookende menschelij ke deeg heen, en kom bij
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Gambi, dien ik bij zijn kraag pak. „Alle duivels!
Ja ! maar hoe maak ik hem los uit de schroef P"
denk ik, nu ik hem beet heb. „Je zoudt hem moeten doorhakken om een stuk te krijgen."
Door een zonderling gelukkig toeval (ik zou zeggen dat er een God bestaat voor dronkaards,
als dan niet allen gelijkelijk zijn gunst hadden ver
kwam mijn Gambi juist aan den rand van-dien),
een traptree terecht. Hij wankelde achteruit en zou
gevallen zijn, als niet juist zij, die achter hem waren
opgestegen, hem niet tusschen hun schouders hadden geheven, zoodat hij den grond niet meer raakte
en daarboven was blijven hangen, als een vruchtepit, die men tusschen de vingers perst.
En terwijl ik met mijn hielen werkte, om links
en rechts de schouders wèg te duwen, die tegen zijn
lijf aangedrukt waren, slaagde ik er met veel moeite
in, de pit uit den muil van de menigte te verwijderen.
Zoo werd hij dus letterlijk uitgedreven. Het werd
tijd. Het vuur steeg als een windhoos in 't gat van
de trap op, als in een schoorsteen. ik hoorde de
lichamen roosteren op den bodem van den oven,
en mij bukkende, liep ik met groote stappen zonder er op te letten in welke brij ik mijn voeten
zette; ik sleepte Gambi bij zijn vette haren mee
en zoo kwam ik terug. Wij kwamen den afgrond
uit, waarvan wij ons verwijderden en lieten de vlammen hun arbeid voleindigen. En toen, om onze ontroering néér te drukken, porden wij Gambi in de
ribben, dat beest dat, op 't punt van te sterven heel
teeder tegen zijn hart twee geëmailleerde schalen en
een kleurrijke beker had bewaard, die hij, God weet
wààr, had gekaaid... En Gambi, ontnuchterd en
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snikkend, gooide zijn bekers weg, liep heen en bleef
weer staan, om als een fontein te piesen alle kanten
uit, terwijl hij riep:
„Ik wil nièts houden van 't gestolen goed."
Bij 't aanbreken van den dag, verscheen de procureur meester Willem Courtignon, gevolgd door Robinet, die hem geleidde met vliegende vaandels.
Dertig gendarmen vergezelden hem en een partijtje
boeren. In den loop van den dag kwamen er nog
anderen, die Maistrat ons aanbracht. Nog anderen,
den volgenden morgen, die de goede hertog ons
zond. Zij betastten de warme asch, constateerden de
brandschade, maakten de rekening op, voegden er
hun reis- en verblijfkosten bij, en zonder meer, gingen ze weer, zoo als ze waren gekomen...
De moraal van dit alles is zeker wel:
„Help U zelf en God zal U helpen."
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XI
DE HERTOG VOOR DEN GEK GEHOUDEN
Einde September.

De orde was hersteld, de asch verkild, en men
hoorde niet meer van ziekte spreken. Maar de stad
was als verpletterd. De burgers herkauwden hun
vrees. Zij bevoelden het terrein met hun voeten en
waren nog niet geheel zeker op den grond te zijn en
niet er onder. Meestal begroeven ze zich in hun
huizen of ontvluchtten elkaar op straat, scheerden
langs de muren met hangende pootjes en den staart
tusschen de beenen. 0! men was niet fier, men durfde elkaar bijna niet recht aanzien en men had ook
geen plezier zichzelf te bezien in den spiegel: men
kende zichzelf al te goed; en de menschelij ke natuur
was verrast geworden zonder hemd: het was alles
behalve mooi. Ze schaamden zich en ze wantrouwden
elkaar. Wat mij aangaat, ik was niet erg op mijn gemak, de slachting en de reuk van de roosterpartij
vervolgden mij; en meer dan alles, de herinnering
aan de lafheid en de wreedheid die ik op de gezichten had gelezen. Zij wisten 't en namen 't mij hei
kwalijk. Ik begreep het; ik was zelf nog veel-melijk
verlegener en als ik gekund had, dan had ik hen willen zeggen: Ik vraag u vergeving, vrienden, ik heb
niets gezien...
En de zware Septemberzon woog op de uitgeputte stad... Onze Racquin was onder 'n stevig geleide
vertrokken naar Nevers, waar de hertog en de kofling elkaar de eer betwistten, over hem recht te
spreken, zoodat hij, gebruik makend van dit meeningsverschil, hen tusschen de vingers door hoopte
te glippen. Wat mij betreft, de heeren van 't kasteel
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waren zoo goed geweest over mijn gedrag een oogje
toe te doen. Het schijnt dat ik, toen ik Clamecy redde, een paar grove misdrijven had begaan, die mij op
z'n minst de galeiën hadden kunnen bezorgen. Maar
omdat ze eigenlijk niet hadden kunnen gebeuren als
de heeren, inplaats van de plaat te poetsen, stilletjes
waren thuis gebleven, gingen zij er maar niet op in
en ik ook niet. Ik hou er niet van, mijn zaken te
regelen voor het gerecht. Al voel je je ook onschuldig, je kunt toch nooit weten. Als je vingers in die
heilige machine bekneld raken dan, is het ook met je
arm gedaan. Snij door, snij door, vastberaden, als je
niet wilt, dat je er heelemaal aan gaat... Zoo was
dan tusschen ons stilzwijgend verondersteld zonder dat wij iets hadden gezegd dat ik niets had
gedaan en dat zij niets hadden gezien; dat zij dien
nacht alles hadden verricht, wat onder mijn commando was geschied. Maar, al is de wil sterk, men
kan niet met één pennestreek het heele verleden
schrappen. Men herinnert zich alles en dat is lastig.
Ik las het in aller oogen: ze waren bang voor mij,
voor mijn heldendaden, voor dien onbekenden,
nuchteren Breugnon, die ik onlangs was geweest.
Naar den duivel met dien Attila, dien ijzervreter!
Wijn drinken, dat wil ik graag, maar ijzervreten is
nièt mijn zaak... Kortom wij waren verlegen, stijf
in de leden en vermoeid... ons hart en onze maag
hadden beiden wroeging.
Wij begaven ons weer aan den arbeid, met woede.
De arbeid slorpt, als een spons, smart en schaamte
in zich op. De arbeid geeft de ziel een nieuwe huid
en nieuw bloed. Er was genoeg werk, wat een schade
was er overal te herstellen! Maar de aarde kwam
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ons nog het best te hulp. Nooit had men zoo'n overvloed van vruchten en oogsten bijgewoond en 't
mooiste van alles was de wijnoogst. Men zou werkelijk hebben gezegd, dat die goede moeder ons den
wijn en het bloed terug wilde schenken, dat zij had
gedronken. Waarom ook eigenlijk niet ? Niets gaat
verloren of mag verloren gaan. Als het verloren ging,
waar zou het naar toe moeten P Het water komt van
den hemel en keert er terug. Waarom zouden wij
zóó niet heen en weer kunnen trekken tusschen de
aarde en ons bloed? Het is hetzelfde sap. Ik ben een
wijnstok, ben het geweest of zal het eens worden. Ik
zou het heerlijk vinden zoo te kunnen gelooven, en
boven elke andere onsterfelijkheid verkies ik wijnstok of boomgaard te worden, en mijn vleesch te
voelen strekken en zwellen in mooie, ronde, volle
druiven van een donzig blauwe tros, hun strak gespannen huid te doen knappen in de zomerzon en
dan (wat nog wel het beste is!) te worden opgegeten.
Zóóveel is zeker, dat het druivesap overvloeide dat
jaar en dat de aarde bloedde uit al haar aderen. Er
waren geen vaten genoeg om den wijn te ontvangen,
men liet de druiven dus in de kuipen of in de waschtobben staan, zonder ze zelfs te persen. Wat nog
mooier was, het ongehoorde feit had plaats, dat een
oude burger van Andries, vader Coullemard, die
niet klaar kon komen met alles, druiven verkocht
voor dertig sous de ton, op voorwaarde, dat men ze
zelf plukte. Stel U onze ontroering voor; wij konden
toch niet in koelen bloede het kostbare bloed van
God verloren zien gaan! Liever dan het weg te werpen, wilden wij het opzwelgen. Wij offerden ons op,
we kenden onzen plicht !Maar hetwas een Hercules219
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arbeid en meer dan eens raakte niet Anteus, maar
Hercules de aarde. Toch was dit alles goed, want
het aanschijn van onze gedachten veranderde erdoor, hun voorhoofd werd glad en hun teint werd
weer helder.
Ondanks alles bleef er onder in het glas nog iets
als grondsop, dat smaakte naar modder; we gingen
elkaar nog altijd uit den weg en wij hielden elkaar in
't oog. Onze geest herkreeg iets van zijn zekerheid
(als we dronken waren) maar niemand durfde de
anderen naderen; men dronk alleen, men lachte alleen: het was heel ongezond. Dat alles had nog lang
zoo kunnen doorgaan: we zagen geen middel eruit
te geraken. Maar het toeval is slim. Het weet het
echte middel te vinden; het eenige dat de menschen
aan elkaar vastklinkt; hen te vereenigen tegen
iemand. De liefde brengt de menschen ook tot elkaar: maar de vijand doet allen als één man handelen . En de vijand, dat was onze meester.
Zoo gebeurde het, dat hertog Karel ons wilde verhinderen onzen rondedans te dansen. Dat is toch
een beetje sterk! Wat deksel! Ineens jeukten allen
de beenen, als zij tenminste geen podagra hadden of
kreupel waren of geen beenen meer bezaten. Zooals
altijd was de hertogelijke wei de aanleiding tot ons
meeningsverschil. Dat is altijd een duistere zaak,
je kunt er geen wijs uit worden. Die mooie wei,
gelegen aan den voet van den berg „Croc Pinson"
bij de poorten van de stad, en waarlangs de kronkelende Beuvron, blinkend als een mes, onverschillig schijnt te zijn neergelegd, hebben wij elkaar
nu al 300 jaar lang betwist, zij is heen en weer getrokken tusschen den grooten bek van M. de Nevers
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en onze monden, die minder groot zijn, maar die,
wat ze eenmaal hèbben, weten vast te houden, Geen
enkele vijandigheid van den één, noch van den
ander. Men lacht, men zegt elkaar: Vriend ! Gelief den! Weledele Heer! Alleen men doet zijn eigen
zin ... en geen, die den ander een duim van het
terrein afstaat.
Om de waarheid te zeggen, waren wij met onze
processen altijd in 't ongelijk gesteld. De rechtbank,
't baljuwhof, en de marmeren tafel van het paleis
hebben uitspraak op uitspraak gedaan, om vast te
stelien dat onze weide niet van óns was. De rechtspraak is, zooals men weet, de kunst om voor geld
zwart te noemen wat wit is. We trokken er ons niet
veel van aan. Rechtspreken is niets, hebben is alles.
Of de koe nu zwart is of wit, hoed je koe, vriendlief! Wij hoedden haar en bleven in onze weide. Het
is zoo gemakkelijk! Denk eens aan! Het is de eenige
wei in Clamecy, die niet behoort aan één van ons.
Omdat hij van den hertog is, behoort hij ons allen!
Wij hadden dus geen schroom, hem te bederven.
God weet, hoe wij er op los gingen! Alles wat wij
niet thuis konden doen, deden wij daar: je arbeidt
er, maakt er schoon; je kaardt er matrassen, je klopt
er oude tapijten uit; je gooit er je ouden rommel
neer, je speelt en wandelt er, je weidt er je geit, je
danst er bij den klank van den doedelzak, en oefent
je er in 't gebruik van haakbus of trommel; en
's nachts beoefen je er de liefde in het gras vol
papieren, langs de fluisterende Beuvron, wie niets
verwondert (zij heeft wel andere dingen gezien).
Zoolang hertog Louis leefde, ging alles goed; hij
veinsde niets te zien. Hij was een man, die, om zijn
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spannetje in toom te houden, zijn onderdanen ruimte van leven wist te geven. Wat kon het hèm schelen,
of wij de illusie hadden vrij te zijn, en te doen of wij
harde hoofden hadden; hij wist immers toch wel dat
hij meester was ? Maar zijn zoon is 'n ijdeltuit, die
meer van den schijn houdt dan van het wezen, ('t is
begrijpelijk: hij is niets) en die dadelijk op zijn achterste pooten gaat staan, als je maar èven kraait.
Toch is het noodig, dat een Franschman soms
kraait en dat hij met zijn meesters spot. Als hij niet
spotten kan, komt hij in opstand: het lust hem niet
te gehoorzamen aan meesters, die altijd alles voor
ernst opnemen. Wij beminnen niet, om wie wij niet
kunnen lachen. Want de lach maakt ons allen gelijk.
Maar nu kreeg dit vogeltje 't in zijn hoofd ons te
verbieden, te spelen, te dansen, 't gras te vertrappen
en om de hertogelijke wei te bederven. Hij koos een
mooi oogenblik. Hij had ons liever, na onze lasten,
moeten ontheffen van belasting!
0, maar wij toonden hem, dat de Clamecionen
niet gemaakt waren van dat lichte hout, dat ontvlamt in takkebossen, maar van het zware hout van
eikestammen, waar de bijl met moeite indringt, en
als hij er eenmaal in is gedrongen, dan is het nog
zwaarder hem er weer uit te trekken. Het was niet
noodig, iets met elkaar af te spreken. Wij waren 't
allen roerend eens! Ons onze wei ontnemen! Het
cadeau, dat men ons had gegeven of dat wij ons
hadden toegeëigend (dat is hetzelfde: een gestolen
goed, dat men driehonderd jaren bewaard heeft
wordt een driewerf geheiligd bezit), een goed, dat
ons des te dierbaarder was, omdat het niet van ons
was, omdat wij 't hadden veroverd, duim voor duim,
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van dag tot dag, met langzame overwinning, met
volharding, het eenige bezit, dat ons slechts de
moeite van het nemen gekost had ! Als je toegaf, zou
je er voorgoed een hekel aan krijgen, ooit weer iets
wèg te nemen ! Waarvoor dan nog te leven P Als wij
toegegeven hadden, zouden onze dooden uit hun
graven zijn opgestaan ! De eer van de stad vond ons
allen vereenigd.
Denzelfden avond nog, toen de stadsomroeper de
ongeluksbepaling had omgeroepen op een sombere
wijze (het leek wel, of hij een veroordeelde naar den
boom van Sembert vergezelde), verzamelden zich
alle menschen van gezag, meesters van gilden en
mysteriespelen, alles wat stokken droeg, onder de
pijlers van de Markt. Ik was er ook, ik vertegenwoordigde, naar recht en billijkheid, Mevrouw Joachim
mijn patronesse, de heilige Anna, de grootmoeder.
Over de wijze waarop, waren de meeningen uiteen loopend, maar dat we moesten handelen, wisten wij
allen. Gangnot, vertegenwoordiger van Sint-Eloi, en
Calabrië van Sint- Nicolaas, waren voor sterke middelen: ze wilden zóó maar dadelij k de muren in
brand steken, de barrières en de hoofden der sergeanten verbrijzelen, en de wei leegmaaien tot op
den wortel. Maar bakker Florimond, vertegenwoordiger van de heilige Honoré, en Maclou, de tuinman, van Sint-Fiacre, zachte menschen en zachte
heiligen, waren goedmoedig en wilden wijs een
strijd op perkament: platonische wenschen en
smeekschriften aan de hertogin (zeker vergezeld van
produkten (niet gratis!) uit tuin en oven). Gelukkig
hadden wij drieën: Jean Bobin, vertegenwoordiger
van Sint-Crepin, Edmond Poifoun van Sint-Vincent
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en ik, evenmin lust den hertog de les te lezen, hem
't at te kussen als het af te rossen ! ,,In media stat"
de deugd !
Als een goed Galliër de menschen voor den gek
wil houden, dan weet hij de manier, om het kalm
te doen, vóór zijn neus, zonder er áán te komen, en
vooral, zonder dat het hem iets kost. Zich wreken is
nog niets, men moet ook kunnen spelen. Verneemt dus, wat wij er op vonden... Maar moet ik
nu eerst de klucht vertellen, voordat het stuk is opgevoerd? Neen, neen, ik zou 't geheim verklappen.
Het is genoeg dat ik vertel, tot onze eer, dat ons
groote geheim, veertien dagen lang door de heele
stad werd gekend en bewaard. En al komt het oor spronkelij k idée van mij (ik ben er trotsch op!) toch
moet ik zeggen, dat iedereen het nog zocht te verfraaien, deze maakte er een oor aan, gene een krulletje of een mooi lint: zoodat het kind goed werd uit gestoffeerd, het had alleen geen vaders. De schepenen, de burgemeester informeerden, heimelijk en
bescheiden, el ken dag naar de gezondheid van het
wicht en meester Delavau kwam 's nachts, met zijn
hoofd verborgen onder zijn mantel, om met ons
over de zaak te spreken, en ons de manier te doen
weten waarop wij de wet konden overtreden en tóch
eerbiedigen en haalde triomfantelijk uit zijn zak te
voorschijn de een of andere Latijnsche uitspraak,
die den hertog en onze gehoorzaamheid moest
eeren en evengoed het tegenovergestelde kon beweren.

Eindelijk brak de groote dag aan. Op het plein
van Sint-Martijn wachtten wij, meesters en gezellen,
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op de schepenen, netjes geschoren en opgetooid,
zoet geschaard om onze stokken. Om tien uur precies begonnen de klokken van den toren te grommelen. Dadelijk sprongen, aan de beide hoeken van het
plein, de beide deuren van 't stadhuis en van de
kerk wijd open en op de twee stoepen verschenen
(als mannetjes uit een uurwerk achter elkaar aan)
aan den eenen kant de witte koorgewaden van de
pastoors en aan den anderen kant de schepenen, geel
en groen als citroenen. Toen zij elkaar zagen, wisselden zij over ons heen, plechtige begroetingen.
Toen daalden zij neer naar het plein, de eersten voorafgegaan door de kleurrijke pedels, met roode gewaden aan en roode neuzen, en de anderen door de
stadsboden, die gelaarsd en gespoord waren: ze lieten hun kettingen om hun hals rammelen en hun
lange degens opspringen op de straatsteenen. Wij
stonden geschaard langs de huizen, rondom het
plein, wij vormden een kring; en de waardigheidsbekleeders, precies in het midden vormden de
navel. Allen waren opgekomen. Geen telaatkomers.
De haarklovers (advocaten), de gerechtsdienaren en
onze notaris, onder de banier van den heiligen Yves;
de zaakwaarnemer van onzen Vader en de apothekers, de doktoren, fijne kenners van urine (elk besnuffelt zijn eigen wijngaard) toedieners van lavementen, subinvocatione van Sint-Cosme, die de ingewanden van het paradijs verfrisschen, vormden
om den burgemeester en den ouden aartspriester
heen een heilige wacht: de pen en de spuit. Van de
heeren burgers ontbrak er één geloof ik: de procureur, vertegenwoordiger van den hertog, maar echtgenoot van de dochter van Maistrat, de schepen,
225

DE HERTOG VOOR DEN GEK GEHOUDEN

goed Clamecioon, daar hij zijn liefste goed bij ons
heeft; toen hij gehoord had wat men ging doen, had
hij, daar hij niets zoozeer vreesde als partij te kiezen,
zich den vorigen dag, wijselijk, uit de voeten gemaakt.
Wij bleven wat op de plaats staan borrelen. Wij
waren als een vat waar de most in gist. Wat een
vreugdig geweld ! Iedereen praatte, lachte, men
stemde de violen en de honden blaften. Men wachtte ... Op wie P Stil ... de verrassing... En daar
komt ze. Stemmengeruisch loopt voor haar uit en
kondigt haar aan, voordat men haar nog heeft gezien; en alle halzen wenden zich naar één kant, als
een weerhaan naar den wind. Vanuit de Marktstraat
verschijnt op het plein, gedragen op de schouders
van acht stevige kerels en deinend boven de hoofden van de menigte, een houten pyramidaal getim
merte, drie tafels van ongelijke grootte boven op elkaar, de pooten, omwonden, versierd en getooid
met linten en stoffen van lichte zij; en aan den top,
onder een troonhemel met pluimen bestoken, en
waar veel kleurrijke linten bij neerwapperen, een gesluierd standbeeld. Niemand dacht er over zich te
verwonderen want allen waren in 't geheim. Iedereen nam beleefd zijn muts af, maar achter onze mutsen lachten wij, oude slimmerikken. Zoodra het fabrie ksel midden op het plein was, juist tusschen den
burgemeester en den pastoor, defileerden de gilden,
met de muziek voorop, maakten eerst een rondgang
om de onbeweeglijke as heen, en bogen toen het
straatje in, dat langs het kerkportaal loopt en dan
daalt naar de poort van Beuvron.
Vooraan marcheerde, zooals het behoort, Sint226
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Nicolaas, koning van Calabrië; hij droeg een koorkap en op zijn rug had hij een geborduurde zon,
evenals een kever. Hij hield in zijn Zwarte armen
den stok van den stroomheilige, die den vorm heeft
van een boot, aan beide uiteinden omgebogen. Nicolaas zegent met zijn bisschopsstaf de drie kinderen
die er in zitten. Vier oude zeelieden begeleidden
hem en droegen vier vergeelde kaarsen, dik als dijen
en hard als knuppels, zij waren gereed om ze te gebruiken als het noodig was. En Calabrië, wenk
zijn ééne oog opheffend naar den-brauwfonsed
heilige, liep wijdbeens en stak het beetje buik, dat
hij bezat, vooruit.
Volgden de gezellen van de tinnen pot, de zonen
van Sint-Eloi, messenmakers, slotenmakers, wagenmakers, en hoefsmeden, voorafgegaan door Gangnot met de verminkte hand, die in zijn tweevingerige stomp een kruis droeg, op den steel waren
gebeeldhouwd hamer en aambeeld, dooreengeslingerd. En de hobo's speelden „de broek binnenste
buiten van koning Dagobert."
Toen kwamen de wijngaardeniers en de kuipers.
Ze zongen de hymne van den wijn en zijn heilige,
Vincent, die, op de punt van zijn stok gezeten, in
de ééne hand een wijnkruik hield geklemd en in de
andere een druif. Wij schrijnwerkers en timmerlieden, de heilige Jozef en de heilige Anna, schoonzoon en schoonmoeder, goede drinkebroers, volgden
den koning der wijnkruiken, al klokkend met de
tong en loenschend naar den wijn. En de lieden van
de orde van den heiligen Honor, vet en wit van meel,
hielden, als een Romeinsche trofee op een harpoen
in de hoogte een rond brood gekroond met een
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blonde kroon. Na de witten kwamen de zwarten, de
bepekte schoenlappers, die dansten en hun laarzetrekkers lieten kletteren om den heiligen Crépin
heen. Eindelijk, het laatst en 't allermooiste kwam
de bebloemde Sint-Fiacre. Tuinlieden en tuiniersters droegen op een brancard anjelieren en muurbloemen; rozen geslingerd om hun hoeden, hou
banier van roode zij, die-welnhark.Hu
wapperde in den herfstwind, stelde Fiacre voor,
met bloote kuiten, zijn kleed opgestroopt tot zijn
middel, zijn groote teen omknelde de schop, die
in de aarde stak.
Het gesluierde getimmerte zette zich achter hen
aan in beweging en volgde hen. Kleine meisjes in 't
wit tippelden vooruit en piepten gezangen. De burgemeester en de drie schepenen liepen aan de beide
kanten er naast, en hielden de dikke kwasten vast van
de linten, die van den troonhemel neergolfden. Aan
heide zijden liepen Sint-Yves en Sint-Cosme in de
rij. Achteraan liep de kerkportier op zijn teenen als
een haan op zijn sporen; hij pronkte met zijn witte
bef; en de pastoor, geflankeerd door zijn abten (de
één was lang als een dag zonder brood en de ander
dik en plat als een ongerezen brood), zong met zijn
diepe bas, om de tien stappen een paar tonen van
een litanie, maar zonder zich te vermoeien; hij liet
de anderen zingen en de lippen bewegend, en met de
handen op zijn buik, sliep hij onder het loopen. De
heffe van het volk, eindelijk, rolde voort, uit één
stuk, één compacte weeke deegmassa, als een vette
stroom. En wij waren de sluizen. Wij kwamen buiten de stad. Wij hielden recht aan op de wei. De
wind deed de bladeren der platanen opfladderen.
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Op den weg holde hun eskadron in de zon. En de
rivier voerde langzaam hun gouden kleed mee. Aan
den sluitboom deden de drie politieagenten en de
nieuwe kapitein van 't kasteel, alsof ze ons verboden
door te gaan. Maar behalve de kapitein, de nieuw aangekomene, die alles voor goede munt opnam (de
arme stakker had zich buiten adem geloopen en
rolde woedend met zijn oogen), waren wij 't allen
eens als dief en dief j esmaat. We vloekten er niet
minder om, wij gingen te keer, of zetten 'n hooge
borst: dat was zoo onze rol, we speelden ons spel;
maar we hadden veel moeite, ons ernstig te houden.
Toch hadden wij de klucht niet te lang moeten
laten duren, want Calabrië en de zijnen begonnen
al te goed te spelen. Sint- Nicolaas, op de punt van
zijn stok, begon te dreigen, en de kaarsen trilden in
de handen, aangetrokken door de ruggen van de
sergeanten. Toen trad de burgemeester naar voren,
ontblootte zijn hoofd en riep:
„Hoeden af!"
Op 't zelfde oogenblik viel het gordijn, dat het
standbeeld onder den troonhemel bedekte en de
stadsboden schreeuwden:
„Maakt plaats voor den hertog."
Het lawaai hield plotseling op. Sint- Nicolaas,
Sint-Eloi, Sint-Vincent, Sint -Jozef, Sint-Anna,
Sint-Honoré en Sint-Fiacre, aan beide zijden geschaard, presenteerden de wapens, de politieagenten
en de dikke kapitein, ontsteld, met ontbloot hoofd,
maakten den doorgang vrij; en men zag, deinend
boven de hoofden van de dragers, en gekroond met
laurierkransen, de baret op één oor en den degen op
den buik, de beeltenis van den hertog vooruitschui229
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ven. Het opschrift van meester Delavau verkondigde het ten minste urbi et orbit maar ik wil nu eens
het fijne en het ware van de heele zaak verhalen: wij
hadden geen tijd en geen middelen gehad een gel ij kend portret te maken en toen hadden wij maar
heel eenvoudig van de zolders van 't stadhuis een
oud standbeeld weggenomen (niemand heeft ooit
geweten van wie noch door wie het gemaakt was),
men kon op het voetstuk alleen den half verweerden
naam: Balthazar nog lezen; en sedert dien noemden
wij hem Bal hertog. Maar wat doet het er toe! Het
geloof maakt alle dingen goed. Zijn de portretten
van den goeden Sint-Eloi, van Sint- Nicolaas en van
Jezus misschien bèter gelijkend? Als je maar gelooft, dan zie je overal hem, dien je wilt zien. Wilt ge
een God P Als hij mij bevalt, is een stuk hout mij genoeg, om hem te verbergen, hem en mijn geloof. Wij
hadden dien dag een hertog noodig. Wij vonden er
een.
Voorbij de ter aarde geneigde banieren ging de
hertog. De wei was immers van hem, hij ging er dus
binnen. En wij begeleidden hem, om hem te eeren,
allen, met vliegende vaandels en slaande trommen,
trompetten en doedelzakken en 't Heilig Sacrament!
Wie had het slecht kunnen vinden P Alleen een
slecht onderdaan van den hertog, een mopperaar.
De kapitein, die half vleesch, half visch was, moest
het wel goedvinden. Hij had slechts de keus tusschen den hertog te arresteeren of zich aan te sluiten
bij zijn gevolg. Hij liep met ons mee.
Alles liep opperbest van stapel, maar het dreigde
te mislukken toen wij de veilige haven waren genaderd. Bij den ingang stootte Sint-Eloi tegen Sint230
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Nicolaas aan; en Sint-Jozef kreeg het aan den stok
met zijn schoonmoeder. Iedereen wilde het eerst
binnengaan zonder zich te storen aan de beleefdheid die men aan leeftijd en sexe is verschuldigd.
En daar men dien dag was bijeengekomen, om te
strijden, waren we allemaal in 'n oorlogzuchtige
stemming en de vuisten jeukten ons allen.
Gelukkig kreeg ik, ik die door mijn naam tot
Sint-Nicolaas behoor, en van Joseph en Anna ben,
dank zij mijn bedrijf, zonder nog te spreken van
Sint-Vincent, mijn zoogbroeder, die de druif be
zuigt, een wagen van den wijnoogst in het oog, die
juist voorbij trok op den weg, met Gambi, mijn
makker, zwaaiend er naast en ik riep.
,,Vrienden. Niemand is de eerste hier. Omhelzen
wij elkaar. Daar heb je de vent, die ons allen tot
overeenstemming brengt, onzen meester, den eenigen (ná den hertog, wel te verstaan) . Hij is ons verschenen. Begroeten wij hem. Eere zij Bacchus. En
ik pak mijn Gambi bij zijn gat, en hijsch hem op
de kar waar hij uitglijdt en tuimelt in een vat geperste druiven. Dan grijp ik de teugels en wij rijden
het eerste de hertogelijke wei binnen; Bacchus
doopte zijn billen in het vocht van de ton, het hoofd
gekroond met wijngaardranken, spartelde met de
beenen en lachte. Arm in arm, achter het achterste
van den triomfantelij ken Bacchus, volgden al de
heiligen hem dansend. Het was heerlijk in 't gras.
Men hield er bal, speelde en kampeerde den heelen
dag rondom den goeden hertog. En den volgenden
morgen was de wei een varkensstal gelijk. Geen
draadje gras meer! Onze zolen waren ingeschreven
in den weeken grond, en getuigden van den ijver,
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waarmee de stad mijnheer den hertog had onthaald.
Ik denk dat hij er heel tevreden over was. — En
wat drommel, wij waren het ook. — Om de waarheid te zeggen, toen de procureur den volgenden
dag terugkwam, vond hij het gepast, verontwaardigd te zijn, te protesteeren, en te dreigen. Hij deed
het niet, daar paste hij wel op. Of wel, hij opende
een onderzoek, maar hij zorgde er voor, het nooit
te sluiten: het is gezonder de deuren open te laten.
Geen van ons wilde iets vinden.
Zoo toonden wij, dat de Clamecionen nederige
onderdanen van hun hertog en hun koning kunnen
zijn en tegelijk precies doen, wat ze in hun hoofd
hebben: dat hard is als hout. En toen dat bewijs geleverd was, keerde de vroolijkheid terug in de
zwaarbeproefde stad. Men voelde zich herleven.
Wij spraken elkaar aan met 'n knipoogje, wij omhelsden elkaar lachend en dachten:
„Onze goochelaarstasch is nog niet leeg. Het
beste hebben ze ons niet kunnen ontnemen. Alles
gaat goed.
En de herinnering aan onze ongelukken vervloog.
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HET HUIS VAN DE ANDEREN.
October.

Eindelijk ben ik tot een besluit moeten komen
over mijn woning. Ik heb het zoo lang mogelijk
uitgesteld. Je krabbelt achteruit, om beter te kunnen
springen. Sedert ik geen anderen huiselijken haard
heb dan wat asch, ben ik nu eens hier, dan eens daar
binnengetrokken, bij een vriend, en dan weer bij
een anderen; het ontbrak niet aan lieden, die mij
bij zich hielden, voor een paar nachten. Zoolang
de herinnering aan het gevaar dat wij allen hadden
geloopen nog op ons drukte, vormden wij een kudde, en iedereen voelde zich thuis bij de anderen.
Maar zooiets kan niet duren. Het gevaar verwij derde zich. Iedereen stak zijn lijf weer in zijn schulp,
behalve zij die geen lijf meer hadden, of die geen
schulp meer bezaten, zooals ik. Ik kon mij toch
niet in de herberg gaan vestigen! Ik heb twee zonen en een dochter, die burgers zijn van Clamecy,
zij zouden 't mij niet hebben toegestaan. Niet dat de
twee zonen zoozeer in hun genegenheid zouden hebben geleden! Maar wat de mènschen zeggen....
Toch waren ze er niet fel op mij te nemen. En ik
haastte mij niet. Mijn rondborstigheid vloekt teveel
met hun schijnvroomheid. Wie van hen beiden zou
zich aan mij wijden? Arme kerels. Zij waren er even
verlegen mee als ik. Gelukkig voor hen, houdt Martine, mijn lieve meisje ècht van mij, geloof ik. Zij
eischte mij op tot èlken prijs... ja, maar, mijn
schoonzoon is er ook nog. Ik begrijp, dat die man
geen reden heeft om mij bij zich te willen hebben!
Dus bespiedden zij mij allen en bespiedden elkan233
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der met booze blikken. En ik ontvluchtte hen; het
kwam mij voor, dat men mijn oude boddie bij opbod verkocht.
Ik was voorloopig gehuisd in mijn „couta" op de
helling vanBeaumont.Daar had ik, oude kwajongen,
in Juli gelegen met de pest. Want het mooiste van
alles is, dat die stommerikken, die om gezondheidsredenen, mijn onverpeste woning hadden verbrand,
de stulp waar de dood langs is gegaan, hebben laten
staan. Ik, die niet bang meer ben voor de dame zonder neus, ik was blij de hut met den vloer van gestampte aarde terug te vinden, waarop nog lagen de
bokalen van het doodenmaal. Ronduit gezegd, begreep ik best, dat ik in deze stulp den winter nooit
zou kunnen doorbrengen. Deur uit de voegen, gebroken ruiten en een dak dat het wolkenwater als
een kaas-zeef liet doorsijpelen.
Maar het regende niet hèden, en morgen was 't
nog vroeg genoeg om aan morgen te denken. Ik hou
er niet van mij te kwellen met 'n onzekere toekomst.
En als ik een moeilijkheid niet bevredigend kan oplossen, dan is mijn geneesmiddel, het tot de volgende
week uit te stellen. „Waar is dat nu goed voor?"
zeggen ze mij: je zult de pil toch moeten slikken."
„Zeker," antwoord ik, „wie weet of over veertien
dagen de wereld nog zal draaien? Zou ik niet woedend zijn, dat, als ik de pil had geslikt, en als dan
de trompetten van God begonnen te donderen, ik
dan te veel haast zou hebben gemaakte" Vriend, stel
nooit het geluk uit. Het geluk moet versch worden
gedronken. Maar lasten kunnen wachten. Belegen
wijn smaakt veel lekkerder.
Bijgevolg wachtte ik, of liever, ik lièt wachten het
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ongeluksbesluit dat ik eens zou moeten nemen. En
opdat niemand mij hier zou komen storen, grendelde ik mijn deur en barricadeerde mij. Mijn gepeinzen wogen mij niet zwaar. Ik spitte mijn tuin om,
harkte de paden, bedekte de zaaisels met rotte blaren, dorschte de artisjokken, en verbond de builen
van de gewonde oude boomen: kortom, ik maakte
mevrouw de aarde gereed voor haar slaap onder den
winterdeken. Daarna, om mij zelf voor mijn moeite
te betalen, ging ik een sappig peertje betasten, rood
of geel gemarmerd, dat aan den pereboom vergeten
was... God, wat is 't heerlijk het geurige sap te
laten smelten langs zijn heete keel, naar boven, naar
onder, met vollen mond. Ik waagde mij alleen in de
stad, om mijn voorraad te hernieuwen, (ik bedoel
niet slechts het drinken en eten maar ook de nieuwtjes). Ik vermeed ontmoetingen met mijn nageslacht. Ik had hen wijsgemaakt dat ik op reis was. Ik
zou niet durven zweren, dat ze 't geloofden, maar
als eerbiedige zonen, wilden zij mij niet liegen heeten.
Zoo leken wij wel verstoppertje te spelen, zooals
schooljongens die schreeuwen. „Ben je daar, Wolf ?"
en wij hadden nog eenigen tijd het spelletje voort
kunnen zetten, en antwoorden: „De wolf is er
niet..." Maar wij hadden buiten Martine gerekend.
Als een vrouw speelt, knoeit ze altijd. Martine vertrouwde het niet, Martine kende mij; en Martine
was mijn listen gauw op het spoor. Ze verstaat geen
grappen met wat vaders en kinderen, broeders en
zusters elkaar verschuldigd zijn.
Eens op een avond, toen ik wilde uitgaan, zag ik
haar den heuvel beklimmen, ze kwam er aan. ik
ging binnen en sloot mij op. Toen bewoog ik mij
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niet meer en bleef verscholen tegen den muur. Zij
kwam ,klopte, riep en bonsde hard tegen de deur. Ik
verroerde mij niet meer dan 'n dood blad. Ik hield
mijn adem in (ik had juist neiging om te hoesten!).
Zij riep maar onverdroten door: „Wil je wel eens
apen doen! ik weet dat je daar binnen bent!" En
ze viel op de deur aan met vuist en klomp. Ik dacht:
„Wat 'n bengel. Als de deur bezweek, zou ik 't niet
vèr brengen!" En ik was op het punt open te doen,
om haar te omhelzen. Maar dat is geen spel. En als
ik speel, dan wil ik altijd winnen. Ik hield me kop pig. Martine schreeuwde nog steeds, gaf het eindelijk op. ik hoorde haar aarzelende stappen, die zich
verwijderden. ik verliet mijn schuilplaats en begon
te lachen ... ik lachte en hoestte ... ik stikte in
mijn lach. ik had al mijn pret uitgelachen ... Ik
veegde mijn oogen af, toen ik achter mij, boven op
den muur een stem hoorde zeggen:
„Schaam je je niet ?"
ik was haast omgevallen.
Schokkend van schrik wend ik mij om, en ik zie
vastgeklemd aan den muur, Martine mij aanzien.
Met 'n strengen blik zei ze:
„Ouwe grappenmaker, ik hèb je."
Verstomd antwoord ik:
,,ik ben gevangen."
Toen barstten wij allebei weer in lachen uit. Met
hangende pootjes ging ik opendoen. Zij kwam binnen, triomfantelijk als Cesar, ging vlak voor mij
staan, pakte mij bij den baard en zei:
„Vraag vergiffenis."
Ik zei :
,,Mea Culpa."
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(Maar 't ging als in de biecht, men zegt tot zich
zelf: morgen begin ik weer) .
Ze hield nog altijd mijn baardje, mijn lieve baardje vast en bromde:
„'t Is schande, 't is schande, 'n ouwe kerel met
een witte staart aan de kin en in zijn kop niet meer
verstand dan een kindje."
Tweemaal, driemaal, slingerde ze hem heen en
weer als de klepel van een klok, naar rechts, naar
links, naar boven, naar onder, toen gaf zij mij een
tikje op de wang en omhelsde mij:
„Waarom kwam j e niet, leelij kerd ?" zei ze. „Je
wist toch wel, leelij kerd, dat ik op je wachtte !"
„Lief meisje," zei ik, ,,ik zal 't je verklaren ..."
„Je kunt het thuis uitleggen. Allo, vort, we gaan!"
maar ik ben nog niet klaar. Laat ik dan ten
minste inpakken!"
„Inpakken? Groote God! Wacht, ik zal je helpen
met inpakken !"
Zij wierp mij mijn ouden pelerinejas over den
rug, drukte mij mijn versleten vilten hoed op het
hoofd, knoopte mijn jas dicht, schudde mij eens en
zei:
„Klààr ben je ! Vooruit nou!"
„Een oogenblik !" zei ik.
ik ging op den drempel zitten.
,,Wat!" zei ze verontwaardigd. „Wil je me weerstaan P Wil je niet bij mij komen P"
„Ik weersta je niet," zei ik, „ik moet wel bij jou
komen, omdat ik geen andere uitkomst zie."
„Nou, je bent vriendelijk," zei ze, „is dat nou je
vaderliefde?"
,,Ik hou veel van je, lief meisje," antwoordde ik,
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„ik hou veel van je. Maar ik hou meer van jou bij
mij thuis, dan dat ik mijzelf bij een ander zie."
„Ben ik dan een ander ?" zei ze.
„Je bent er de helft van."
„Welneen," zei ze. „Noch de helft, noch 't vierde
deel. Ik ben mijzelf, heel en al mijzelf, van het hoofd
tot de voeten. Ik ben zijn vrouw: 't is mogelijk!
Maar hij is mijn echtgenoot! En ik wil wat hij wil,
als hij wil wat ik wil. Daar kan je gerust op zijn; hij
zal verrukt zijn, dat jij bij mij woont! 0! 0! ik wou
wèl eens zien, dat hij het nièt was."
Ik zei:
„Dat geloof ik wel. Net als M. de Nevers, als hij
garnizoen bij ons onderbrengt. Ik heb er heel wat
geherbergd! Maar ik ben niet gewoon geherbergd
te worden."
„Je zult er wel aan wennen," zei zij. „Geen tegenspraak. Vooruit!"
,,Goed! Maar op één voorwaarde !"
„Al voorwaarden? Je bent vlug gewend!"
„Dat ik zal wonen in welke kamer ik wil !"
„Ik merk, dat je voor tiran gaat spelen! Nu,
goed!"
„Op je eerewoord ?"
„Op mijn eerewoord."
„En dan ..."
„Genoeg, praatjesmaker ! Wil je wel eens loopen P"
Zij greep mijn arm beet, donders, wat 'n kneep.
Ik moest wel opschieten.
Toen wij in de woning waren aangekomen, liet
zij mij de kamer zien die zij voor mij had bestemd:
achter den winkel, lekker warm en onder haar vleugelen. Het lieve meisje behandelde mij als een kind
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aan de borst. Het bed was heelemaal klaar, met
fijne dekens en frissche lakens. En op de tafel, in
een glas, een ruiker met hei. Ik lachte in mijn vuistje, vermaakt en getroffen; om haar te bedanken,
zei ik tot mezelf:
„Brave Martine, ik zal haar eens laten razen."
Toen verklaarde ik heel effen:
„Dit bevalt me niet."
Zij liet me, beleedigd, de andere kamers zien,
beneden. Ik wilde er geeneen hebben, en koos een
klein zolderkamertje onder de pannen. Ze ging
hevig te keer, maar ik zei:
„Mijn schoone, je hebt het gewild. Graag of niet.
Of Ik richt me hier in óf ik ga terug naar mijn
„couta."
Zij moest wel toegeven. Maar alle volgende dagen
en elk uur van den dag kwam zij er op terug:
„Je kunt daar niet blijven, beneden heb je 't
beter; zeg mij, wat je ontbreekt? Kom, kopstuk,
wààrom wil je niet ?"
ik antwoordde spottend:
„Omdat ik niet wil."
„Je zult nog maken, dat ik verdoemd word,"
riep ze verontwaardigd. „Maar Ik weet wel waarom. Trotschaard ... Trotschaard ! Je wilt niets aannemen van je kinderen ! Van mij! van mij! ik zou je
kunnen slaan!"
„Dan zou Ik ten minste klappen van jou in mijn
kas kunnen bergen."
„Je hebt geen hart," zei ze.
„Mijn kleine meisje !"
„Word nou maar zoetsappig. Handen thuis,
valsche vent!"
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„Groote meid, lieveling, schat, mooi kindje !"
„Ga je me nu het hof maken, honigmuil? Vleier,

snoever, leugenaar! Wanneer zul je gedaan hebben,
met mij uit te lachen met je grooten verwrongen
mond?"
„Kijk me aan. Jij lacht ook."
„Neen."
„Je lacht."
„Neen, neen, neen!"
,,Ik zie het — dààr !"
„En ik legde mijn vinger tegen haar wang, die opzwol van 't lachen, en nu barstte de ballon.
„'t Is te gek!" zei ze. ,,Ik neem 't je kwalijk, ik
haat je, en ik heb niet eens het recht boos te zijn.
Die oude gek maakt me met zijn grimassen aan 't
lachen, 'Ondanks mezelf... Maar, ik veracht je ! Een
leelij ke deugniet, geruïneerd, die voor Artaban
speelt en trotsch doet tegen zijn kinderen! Je hebt
er 't recht niet toe."
„Het is 't èènige wat mij overblijft."
Zij zei mij nog meer van die scherpe woorden.
En ik gaf er haar fijn geslepene terug! Wij hebben
alle twee tongen als schareslijpers, wij slijpen onze
woorden op den slijpsteen. Gelukkig zeggen wij
elkaar, op oogenblikken dat wij niet meer boos zijn,
een leuke grap en dan lachen wij, dat kunnen wij
ons zelve niet beletten. En dan beginnen wij weer
van voren af aan.
Toen zij den klepel van haar tong flink heen en
weer had geslingerd (al een heele poos luisterde ik
niet meer), zei ik haar:
„Laten wij 't nu maar in den doofpot stoppen.
Morgen kunnen wij weer beginnen."
240

HET HUIS VAN DE ANDEREN

Zij zei mij:
„Goeden nacht! Je wilt dus niet? .."
Mond stijf dicht.
„Trotschaard, trotschaard," herhaalde zij.
„Luister, mijn lieveling. ik ben 'n trotschaard, 'n
Artaban, 'n pauw, alles wat je maar wilt. Maar zeg
nu eens eerlijk: als je in mijn plaats waart, wat zou
jij dan doen?"
Zij dacht na en zei:
,,Ik zou net zoo doen."
„Zie je wel! Kus mij nu maar goeden nacht!"
Zij omhelsde mij met 'n zuur gezicht.
„'t Is maar ongelukkig, van den Hemel zoo'n paar
harde koppen te hebben gekregen !"
„Dàt 's waar," zei ik, „lees hem de les maar en
mij ook."
„Ik zal 't doen," zei ze. „Maar je bent er daarom
nog niet af!"
En ik was er niet af. Den volgenden morgen begon ze weer. En ik weet niet welk deel de hemel
kreeg. Maar ik kreeg mijn deel, dat is zeker.
Ik was de eerste dagen als een vischje in 't water.
Iedereen koesterde en vertroetelde mij; Florimond
zelf was vol zorgen en had meer égards voor mij dan
ik noodig had. Martine bespiedde hem, achterdochtiger voor mij, dan ik het zelve was. Glodie vervroolij kte mij met haar gebabbel. Ik had den besten
stoel. Aan tafel werd ik het eerste bediend. Men
luisterde naar mij, als ik wilde spreken. Ik had het
heel goed, héél goed ... Oef! Ik kon niet meer. Ik
was niet op mijn gemak; ik kan niet rustig blijven
waar Ik was; ik ging naar boven, kwam weer be
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neden, klom weer de trappen op naar mijn zolderkamertje, twintig maal op een dag. Ik verveelde
iedereen. Martine, die niet geduldig is, schokte op
en kromp inéén, zwijgend, als ze mijn stap hoorde
kraken op de trap. Als het ten minste nog maar
zomer was geweest, dan had ik tochten kunnen
maken door de velden. Ik deed het nu ook, maar
door 't huis. Het was een ijskoude herfst, dikke
mist bedekte de weiden; en de regen daalde neer,
daalde neer, dag en nacht. ik was aan de plaats vastgeklonken. En deze plaats was niet mijn plaats,
Groote Goden! Die arme Florimond had zoo'n on
beduidenden smaak, en liet zich er op nog voorstaan
ook; het kon Martine niet schelen en in het heele
huis hinderden mij de meubels en de dingen; ik
leed; ik had vorm of plaats van alles willen veranderen, mijn handen jeukten mij. Maar de eigenaar waakte, als ik met het topje van mijn vinger
één van zijn bezittingen aanraakte, dan was het 'n
heele geschiedenis.
Er was vooral in de eetzaal een waterkaraf, ver
sierd met twee trekkebekkende duiven en een juffrouw die suikerzoet vrijde met haar bloedeloozen
minnaar. ik walgde er van, ik smeekte Florimond
hem tenminste van tafel te nemen onder het eten;
de brokken bleven mij in de keel steken, ik stikte
er in. Maar het beest (hij was in zijn recht) weigerde. Hij was trotsch op zijn nougat; de hoogste
kunst is voor hem een opgemaakt stuk. En mijn
grimassen vermaakten de huisgenooten.
Wat te doen? Mij zelf bespotten: ik was een zot,
dat is zeker. Maar 's nachts keerde ik mij in mijn
bed óm en óm als een karbonade, terwijl de regen
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zonder verpoozen knetterde op het rooster, op het
dak wil ik zeggen ! En ik durfde niet heen en weer
te gaan loopen in mijn zolderwoning; die planken
vloer trilde onder mijn zware pooten. Eindelijk,
toen ik eens weer zoo wat te peinzen zat op mijn
bed, met bloote beenen, zei ik tot mezelf: „Klaas
Breugnon, wanneer of hoe, dat doet er niet toe,
maar je huis bouw je weer ap !"
Van dat oogenblik af was ik vroolijker, ik beraamde een mooi plan. ik paste wel op er niet van
te kikken aan mijn kinderen; ze zouden hebben gezegd, dat ik alleen nog maar rijp was voor 't gekkenhuis. Maar wààr zou ik geld vinden P Sinds Orpheus
en Amphion, komen de steenen niet meer een rondedans maken en zich opéén stapelen om zoo te bouwen muren en huizen, als het niet is bij den klank
van den geldbuidel. De mijne had zijn stem verloren, die nooit heel mooi is geweest!
Ik nam, zonder aarzelen mijn toevlucht tot die
van meester Paillard! Eerlijk gesproken, had de
brave man 't mij niet aangeboden. Maar zooals het
mij heel eenvoudig plezier deed, een dienst te gaan
vragen aan een vriend, zoo meende ik dat hij 't even
prettig vond er een te bewijzen. Ik maakte gebruik
van een uurtje droog weer om mij naar Dornecy te
begeven. De lucht was laag en grijs. De vochtige,
moede wind, streek langs mij heen als een groote,
natte vogel. De aarde kleefde aan je voeten, en op
de velden daalden zwevend neer de gele -bladeren
der platanen. Bij de eerste woorden die ik sprak,
onderbrak Meester Paillard mij onrustig en klaagde
over de slapheid in zaken, de slechte betalers, 't gebre k aan geld, zoodat ik hem zei:
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„Paillard, zal ik je dan 'n duit leenen?"
Ik was gekwetst. Hij was het nog meer. En wij
bleven mokken, al sprekend met elkaar, koeltjes,
over dit en dat, ik razend, en hij beschaamd. Hij betreurde zijn gierigheid. De arme ouwe vent is niet
slecht: hij houdt van mij, dat weet ik wel, hij zou
niets liever willen, dan mij het geld geven, als het
hem niets had gekost, en zelfs als ik had aangedrongen, zou ik mijn zin wel hebben gekregen maar
het is niet zijn schuld, dat hij in zijn lijf drie eeuwen
van woekeraars draagt. Men kan een burgerman
zijn en toch edelmoedig, dat ziet men soms, nu of
vroeger maar ook... als men een burgerman aan
zijn beurs wil raken, is zijn eerste aanvechting
,,neen" te zeggen. Vriend Paillard had heel wat gegeven, als hij op dat oogenblik had kunnen zeggen:
„ja"; maar daarvoor had ik hem opnieuw een voorstel moeten doen en daar paste ik wel op. Ik heb
ook mijn trots; als ik een dienst vraag aan 'n vriend,
dan meen ik hem hiermee plezier te doen; en als hij
aarzelt, dan wil ik niet meer, des te erger voor hem.
Wij spraken dus over iets anders, op knorrigen
toon, maar met smart in 't hart. Ik weigerde te blijven eten. (Ik deed hem verdriet). Ik stond op. Met
hangend hoofd volgde hij me tot den drempel.
Maar toen hij wilde opendoen, hield ik het niet
meer uit, ik sloeg mijn beide armen om zijn ouden
hals en ik kuste hem zwijgend. Hij omhelsde mij
ook hartelijk. En zei toen verlegen:
„Klaas, Klaas, wil je P" .. .
Ik zei:
„Laten wij er maar niet meer over praten."
Ik ben koppig.
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,,Klaas," herhaalde hij bedremmeld, „blijf dan
ten minste eten!"
„Dat is wat anders," zei ik.,,Paillard, ik blijf eten."
Wij aten voor zes, maar ik bleef op mijn stuk
staan en kwam niet op mijn besluit terug. ik zag wel
dat ik mij zelf het ergste strafte. Maar hij werd ook
gestraft.
Ik kwam terug in Clamecy. Ik moest dus mijn
woning weer ópbouwen zander werklieden en zonder geld. Dat belette 't mij echter niet. Wat eenmaal in mijn hoofd zit vastgeschroefd, dat zit niet
in mijn hiel, bij mijn ziel. ik begon met de plek
waar de brand had gewoed, zorgvuldig te onder zoeken, en zocht alles uit wat mij zou kunnen dienen: verteerde balken, zwarte steenen, oud ijzerwerk, de vier wankele muren, zoo zwart als de muts
van een schoorsteenveger. Toen ging ik stilletjes
naar Chevroches, naar de steengroeven, om daar te
spitten, te krabbelen, te knagen aan 't gebeente der
aarde; het mooie gesteente, warm aan de oogen, en
waar men de gestolde lavastroomen nog in ziet, die
zijn als geronnen bloed.
En misschien heb ik zelfs wel eens, op den weg
door het bosch, een ouden eik, die welhaast had uitgeleefd, uit het leven geholpen, om in te keeren tot
de rust. Dat mocht niet -- misschien. Maar als men
altijd alleen deed wat macht, wat zou 't leven dan
moeielijk worden. De bosschen zijn 't eigendom
van de stad; ze zijn er voor om gebruikt te worden.
Je gebruikt ze dus. Zonder ze echter te misbruiken,
want voor wie na je komt, laat je ook nog wat staan.
Maar nemen was nog niets. Ze moesten worden vervoerd. Dank zij de buren, kwam ik daar ook mee
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klaar, de één leende mij zijn wagen, een ander zijn
ossen of zijn gereedschap, of wel, hij hielp mij een
handje, want dat kost niemendal. Je mag alles aan
je buurman vragen, zijn vrouw zelfs, als het maar
nièt is zijn geld. Ik versta het: het geld is wat men
hebben kan, wat men zal hebben of zou hebben met
zijn geld; het geld is de droom; de rest heeft men,
met het geld heeft men eigenlijk niets.
Op den dag, toen wij eindelijk, mijn Robinet bijgenaamd Binet en ik, konden beginnen de eerste
stellages op te richten, was juist de strenge vorst ingevallen. Men schold mij uit voor gek. Mijn kinderen maakten mij eiken dag scènes; en de zachtmoedigsten raadden mij aan, tenminste te wachten
tot het lente was. Maar ik luisterde nergens naar,
niets behaagt mij zoozeer, als menschen en regenten
razend te maken! 0! ik wist best, dat ik, niet midden in den winter heel alleen een huis kon bouwen!
Maar een hut, een duivetil, een konijnenhok was
mij al genoeg. Ik ben gezellig, maar op voorwaarde
dat ik het zijn kan als ik wil en niet als ik er geen lust
aan heb. Ik ben een babbelaar, ik hou er van, met
anderen te babbelen, dat is waar, maar ik wil ook
alleen met me zelf kunnen babbelen op mijn eigen
tijd; hij is de beste van mijn kornuiten, ik bemin
hem zeer en om hem te ontmoeten, zou ik alleen in
den storm gaan loopen zonder broek, met bloote
voeten.
Om mij dus zoo nu en dan met mij zelve te kunnen onderhouden, zette ik koppig door, mijn huis
te bouwen, ondanks de praatjes van de menschen,
en lachte wat met de mooie preeken van mijn kinderen....
246

HET HUIS VAN DE ANDEREN

0, maar ik lachte, helaas, niet het laatst... Op
een morgen in 't begin van October, toen de stad
onder een kleed van rijp lag begraven, en toen de
straatsteenen glommen van het zilveren strooisel
van ijzel, wilde ik op mijn stellage stijgen, gleed uit
op één van de spijlen! en paf! daar lag ik beneden,
vlugger dan ik naar boven was gekomen.
Binet schreeuwde:
„Hij is dood!"
Men snelde toe om mij op te heffen. Ik was gebelgd. Ik zei:
„Och, ik heb 't expres gedaan."
Ik wilde alleen opstaan. Au! de enkel, het enkeltje! Ik vièl weer... De enkel was gebroken. Ze
droegen mij weg op een brancard. Martine liep er
naast; ze hief haar armen ten hemel, en de buurvrouwen begeleidden mij, ze kermden en zeiden
haar oordeel over 't ongeluk; wij leken wel een heilig schilderij: Een Graflegging van Gods Zoon. En
de Maria's spaarden niet hun kreten, gebaren en gedraaf. Zij zouden een doode hebben opgewekt.
ik was niet dood, maar Ik hield me zoo: dat was
beter, om niet al dien regen op mijn rug te krijgen.
En zachtzinnig, onbeweeglijk mijn hoofd achterover en mijn puntbaardje gewend naar den hemel,
raasde ik in mijn hart, terwijl ik mooi weer speelde,,.
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Einde October.

Daar ben ik nu, vastgebonden aan mijn poot ...
Aan mijn poot ! Goede God, hadt gij mij niet, als gij
er van geniet, een ribbe of een arm kunnen doen
breken, zoodat ik mijn pijlers behield? Ik zou er
niet minder om hebben gegriend, maar ik had het
tenminste staande gedaan. 0, die leelij kerd, die ver
(Zijn naam zij gezegend). Je zou zeggen-vloeking
dat hij alles doet, om je in woede te doen ontsteken.
Hij weet, liever dan alles op aarde, liever dan arbeid,
lekker eten, dan liefde en vriendschap, is mij hààr,
die ik mij heb veroverd, niet de dochter der goden,
maar van de menschen: mijnvrijheid.Dáárom (hij zal
er wel om lachen, de smeerlap!) heeft hij mij in mijn
nest mijnvoetvastgebonden. En nu bekijk ik, als een
mestkever liggend op mijn rug, de spinnewebben,
en de balken van mijn zolderkamer. Dat is nu mijn
vrijheid ... Ja, ja, maar je hebt me nog niet, mannetje. Bind mijn karkas vast met een stevig touw,
wind het om mijn lijf, vooruit nog eens er om heen,
alsof 't een kip was, die je omkeert aan 't braadspit.
Hèb je me nu ? En wat doe je dan met mijn geest?
Ojé, die is gevlogen, er vandoor mèt mijn verbeelding. Haal ze maar in! Daar zou je goeie beenen
voor moeten hebben. Mijn vriendin verbeelding
heeft geen gebroken scheen. Kom, hol maar, mijn
vriend!
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik den eersten tijd
slecht gehumeurd was. De tong was mij gebleven
en ik gebruikte haar om te razen. Het was in die
dagen niet aangenaam mij te naderen. En ik wist
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toch heel goed, dat ik alleen mijzelf mijn val had
te wijten. Ik wist het maar al te goed. Iedereen die
mij kwam bezoeken, toeterde het mij in de oorent
„Ze hebben 't j e wel gezegd. Wat had je ook noadig
te gaan klimmen als een kat? Een ouwe kerel van
jou leeftijd. Je waart gewaarschuwd ! Maar je wilt
nooit luisteren. Je moet altijd tippelen. Tippel dan
nu maar. Je hebt het verdiend ..."
Een mooie troost! Als je ellendig bent, dan moet
'n ander, om je te vervroolij ken, nog zijn best doen
om te bewijzen dat je een zot bent! Martine, mijn
schoonzoon, vrienden en vreemden, allen die mij
kwamen bezoeken hadden het met mekaar afgesproken. En ik moest hun beleedigingen verdragen,
zonder mij te kunnen bewegen, mij laten beetnemen
terwijl ik bijna barstte van woede. Tot dat fijne
neusje van een Glodie, die me zei:
„Je bent niet zoet geweest, grootvader; 't is wat
moois."
ik gooide mijn muts naar haar toe en riep:
„Maak allen, dat je wegkomt!"
Zóó bleef ik dan alleen en dat was niet vroolijk.
Martine, dat lieve dier, hield bij mij aan, dat zij mijn
matras naar beneden wilde brengen, achter den
winkel. Maar ik (ik beken, dat ik 't eigenlijk wel
prettig had gevonden!) ik, als ik éénmaal „neen"
heb gezegd, wat duivel, dan blijft het neen. En dan,
je laat je liever niet aan de lieden zien, als je gebrekkig bent. Martine, onvervaard, herhaalde telkens
haar vraag: hinderlijk, als vliegen en vrouwen zijn.
Als ze niet zooveel had gesproken, zou zij mijn koppigen wil misschien hebben gebroken. Maar zij was
al te hardnekkig; als ik had toegestemd zou ze haar
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triomf overal hebben uitgebazuind. Ik zei, dat ze
op kon rukken. En dat deden ze natuurlijk allemaal, behalve ik, wel te verstaan; men liet mij alleen
kniezen op mijn vliering. Klaag niet Klaas, je hebt
het zèlf gewild ! .. .
Maar de rèden, de echte, waarom ik mij koppig
hield, die zei ik niet. Als men niet meer in zijn eigen
huis is, als men bij anderen woont, dan is men bang
tot last te zijn, en men wil niemand iets hebben te
danken. Dat is slecht berekend als men bemind wil
wezen. De grootste dwaasheid is, het zóó te maken,
dat men wordt vergeten ... Dat deden ze dan ook
met plezier. Ze keken niet meer naar mij om. . . Ze
kwamen me niet meer bezoeken. Zelfs Glodie liet
mij aan mijn lot over. Ik hoorde haar lachen beneden, en in mijn hart lachte ik mee, maar Ik
zuchtte ook, want Ik had willen weten, waarom ze

lachte,..
„Ondankbaar wicht"... ik beschuldigde haar
en ik dacht meteen, dat Ik in haar plaats hetzelfde
zou hebben gedaan.
„Lach maar, schat!".. . Alleen moet je, als je je
niet kunt bewegen, ter verstrooiing wel wat vloeken
als Job op zijn mesthoop.
Eens, toen Ik nijdig op mijn mesthoop lag, kwam
Paillard ! Mijn hemel, ik ontving hem niet heel
vriendelijk. Daar was hij nu en zat aan 't voeten end van mijn bed. Hij hield zorgvuldig een ingepakt boek in de hand. Hij probeerde te praten, en
begon zonder succes met een onderwerp van gesprek, toen een ander. Bij 't eerste woord, dat de
menschen zeiden, draaide ik mijn hoofd om, woedend. Hij wist niet meer, wat hij zou zeggen en
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kuchte en trommelde tegen het hout van mijn bed.
Ik vroeg hem dat te laten. Hij bleef hoesten en
durfde zich niet meer te verroeren. Maar ik lachte
in mijn vuistje en dacht:
„Nu heb je spijt mannetje. Als jij mij 't gevraagde
geld had geleend, dan had ik geen metselaar hoeven
te worden. Ik heb mijn been gebroken. Steek dat in
je zak. 't Is wat moois. Want door jou gierigheid lig
ik nu hier."
Zoo waagde hij het niet het woord tot mij te
richten, en ik, die ook mijn best deed mijn mond te
houden en brandde van lust hem te roeren, ik barsttelos:
„Zul je mij eindelijk eens wat vertellen P Zit je aan
't bed van een stervende? Je komt niet bij de menschen, om te zwijgen, wat duivel! Vooruit, spreek of
ga heen! Rol niet met je oogen ! Peuter niet aan dat
boek! Wat heb je daar?"
De arme man stond op:
„Ik zie wel dat ik je prikkel, Klaas. Ik ga maar!
Ik had dit boek meegebracht ... zie je, het is Plu
„Het leven van beroemde mannen" in 't-tarchus:
Fransch vertaald door den bisschop van Auxerre,
messire Jacques Amyot. Ik dacht...
(Hij was nog niet heelemaal besloten!)
„dat je 't misschien aangenaam , .."
(God, wat viel het hem zwaar!)
„dat het je zou troosten, wil ik zeggen, om hem
tot gezelschap te hebben".
Ik, die wist, hoe die oude schatbewaarder, die
zijn boeken nog teederder bemint dan zijn geld, leed
door ze uit te leenen (als men er één in zijn boekekast aanraakte, dan trok hij 'n gezicht als een over251
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blufte minnaar, één die ziet dat een dronkaard zijn
liefje streelt) ik was geroerd door de grootheid van
't offer.
Ik zei:
„Oude kameraad, je bent beter dan ik, ik ben een
beest, wat hèb ik je afgesnauwd. Kom, omhels mij."
„Ik omhelsde hem. Ik nam het boek. Hij had het
nog best terug willen nemen."
„Je zult er heel voorzichtig mee zijn*?"
„Wees gerust" zei ik, ik zal er op slapen."
Hij ging spijtig weg, leek niet gerust.
En ik bleef achter met Plutarchus van Chéronée 1
een klein buikig boekdeel dat dikker was dan 't lang
was, 1300 bladzijden, dicht opééngedrukt: de woorden waren er in gestopt als koren in een zak.
Ik zei:
„Drie ezels kunnen er wel drie jaar zonder ophouden van eten." Eerst vermaakte ik mij met
aan 't begin van elk hoofdstuk, de ronde medaillons
te bekijken, portretten van de beroemde heeren, de
afgesneden hoofden omwonden met laurierbladen.
Er ontbrak alleen nog maar een takje peterselie aan
in hun neuzen. Ik dacht:
„Wat kunnen mij die Grieken en Romeinen
schelen. Zij zijn dood, zij zijn dood, en wij leven.
Wat kunnen zij mij vertellen, dat ik niet evengoed
weet als zij? Dat de mensch een heel boosaardig
dier is, maar tóch vermakelijk, dat de wijn wint als
hij oud wordt, de vrouw niet, en dat in alle landen
de grooten de kleinen oppeuzelen, dat de verslinders
op hun beurt weer worden verslonden en dat de
,

1) Geboorteplaats van Plutarchus.
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kleinen de grooten bespotten. Al die Romeinsche
snoevers houden lange toespraken. Ik hou van wel
maar Ik waarschuw hen van te voren,-sprekndhi,
dat zij niet alleen zullen spreken; Ik zal hen den
mond wel stoppen ... Daarna begon ik een beetje
in 't boek te bladeren, en deed verstrooid mijn verveelde blikken als een hengel op de rivier neerkomen. En dadelijk was ik gepakt, vrienden, vrienden,
wat een vangst !
... Nauwelijks dreef de dobber op het water, of
hij . dook onder en ik haalde prachtige karpers en
heerlijke snoeken op. Onbekende visschen, gouden
en zilveren, met paarlemoeren glans, bekleed met
edelgesteenten, ze spatten om zich heen een regen
van vonken.,. En ze leefden en dansten, ze
strekten zich en sprongen,trilden met de vinnen, en
sloegen met de staarten ... En ik dacht nog wel dat
ze dood waren ... Vanaf dat oogenblik had de wereld
kunnen instorten, ik zou het niet hebben gemerkt, Ik
keek naar mijn hengel: ik had beet, ik had beet.
Welk monster zal er ditmaal uit de golven opstijgen P
En rrts. Daar is hij, de mooie visch, hij spartelt aan
den hengel met zijn witten buik en zijn maliën-kol der, groen als een korenaar, blauw als een pruim en
glinsterend in de zon ... De dagen die ik daar heb
doorgebracht (de dagen of de weken?) zijn de kost
mijn leven. Gezegend zij mijn ziekte.-barstevn
En gezegend zijn mijn oogen, waardoor filterend in
mij binnendringt het wonderbaar visioen, in de
boeken besloten. Mijn toovenaarsoogen roepen uit
het weefsel der inéengedrongen vette letterteekens,
die als een kudde voorttrekken tusschen de witte
slooten van de marge, de verdwenen legers op, de
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verwoeste steden, de mooie praters en de ruwe
worstelaars van Rome, de helden, en de schoonen
die hen bij den neus leidden, de stormwind over de
vlakte, de zonbeschenen zee, en de hemel van het
Oosten en de eeuwige sneeuw .. .
Ik zie Cesar voorbij gaan, bleek, teer en nietig,
hij rust in zijn draagstoel, gevolgd door de dronkaards, die hem grommend volgen; en die tafelschuimer Antonius die door de landen trekt, met al
zijn serviezen, zijn vaatwerk, zijn vrouwen, om te
zwelgen ergens aan den zoom van een groen
boschje, hij drinkt, geeft over, drinkt weer, hij eet
aan zijn maaltijd acht gebraden zwijnen en haalt
aan zijn hengel een ouden gezouten visch op; en de
stijve Pompejus, Flora bijt hem van liefde; en
Poliocretus met zijn grooten hoed en zijn goudgele
mantel, beschilderd met de wereldbollen en hemelcirkels, en de groote Ataxerces, die als een stier
regeert over de zwarte en blanke kudde van zijn
vierhonderd vrouwen; en de mooie Alexander, gekleed als Bacchus, komt uit Indië terug, boven op
zijn zegekar, getrokken door acht paarden en bedekt
met frisch groen en purperen tapijten, bij den klank
der violen, der fluiten, der hobo's, hij drinkt en
festijnt met zijn maarschalken, ze hebben bloemen
op hun hoeden, en zijn leger volgt hem al drinkend
en zijn vrouwen springen als geitjes ... Is het geen
wonder? En koningin Cleopatra, en Lamia de
fluitspeelster, en Statira, die zóó mooi was, dat men
pijn in zijn oogen kreeg, als men haar aankeek;
Antonius, Alex, of Ataxerces, ik heb hen bij hun
baard als ik wil, ik geniet van hen, ze zijn mijn eigendom. ik kom in Ecbatanië, ik drink er met Thaïs, Ik
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slaap met Roxane, ik voer Cleopatra mee aan mijn
hals in 'n pakje; met Antiochus, die bloost en verteerd wordt van hartstocht voor Stratonice, gloei ik
van liefde voor mijn schoonmoeder (wat een grap!),
ik verdelg de Galliers, ik kom, zie en overwin, (dat
is zeer naar mijn zin) zonder dat ik een druppel
bloed vergiet.
Ik ben rijk. Iedere geschiedenis is voor mij een
karavaan die mij uit Indië of wèl uit Barbarye edele
metalen, ouden wijn in outers, vreemde dieren, of
gevangen slaven aanvoert ... o, de prachtige kerels,
wat een borsten, wat 'n rompen! ... Dat alles is van
mij. De Keizerrij ken leefden, bloeiden en stierven
voor mijn genoegen ... .
Wat is dat daar voor een carnaval? Ik bèn al die
gemaskerden, beurt om beurt. Ik kruip in hun huid,
ik bekleed mij met hun leden, hun hartstochten, en
ik dans. ik ben onderwijl de meester van den dans,
ik leid de muziek, ik ben de goede Plutarchus, welzeker, ik heb ze geschreven (ik was dien dag wel heel
bezield, niet waar?) die kleine dwaasheden ... Wat
is 't heerlijk u te voelen meevoeren door de muziek
der woorden en de rondedans der zinnen. Ze dansen en lachen in de ruimte, bevrijd van de banden
van 't lichaam, van pijnen, en ouderdom... De
geest, maar dat is de goede God! Gezegend zij de
Heilige Geest!...
Soms hou ik even op midden in een verhaal, en
verbeeld mij 't vervolg, en dan vergelijk ik den
arbeid mijner verbeelding met wat de kunst of het
leven hebben geboetseerd. Als het over kunst gaat,
dan raad ik vaak het raadsel, want ik ben 'n oude
vos, ik ken alle listen en ik lach in mijn vuistje, als
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ik ze heb ontdekt. Maar als het over 't leven is, dan
vergis ik me dikwijls. Het leven verijdelt onze slimheid en haarverbeeldingen overtreffenverre de onze.
0, wat een dwaas vrouwtje is het toch ... Op één
punt echter geeft ze zich geen moeite haar verhaal
te varieeren: bij het slot van de geschiedenis. Oorlogen, liefde, grappen, alles eindigt met de onderduiking in den put, dien gij kent. Daarin herhaalt ze
zich. Ze heeft de manieren van een grillig kind, dat
zijn speelgoed breekt, als 't er genoeg van heeft. Ik
ben woedend; ik roep: Leelij k brutaaltje? wil je
't me wel eens laten houden? Ik neem het haar uit
de handen ... Te laat, het is al gebroken ... En ik
vind er 'n zoet genoegen in, om als Glodie, de
scherven van mijn pop te vertroetelen. En die dood,
die komt, zooals het uur op de klok, bij elken ommegang van de wijzers op de plaat, krijgt de schoonheid van een refrein. Klinkt klokken, zwaar en licht,
grommel en rommel, bim bam, bim bam!

„Ik ben Cyrus, hij, die Azië heeft veroverd, keizer
der Perzen, en ik bid U mijn vriend, mij niet te tienijden om de handvol aarde, die mijn arm lichaam
bedekt."
Ik herlees het grafschrift, naast Alexander, die
siddert in zijn vleesch, dat hem dreigt te ontsnappen,
want hij hoort reeds zijn eigen stem uit de aarde
opstijgen. 0, Cyrus, o Alexander, hoe veel nader
staat gij mij, nu ge dood zijt!...
Zie ik ze werkelijk, of droom ik?.. . Ik knijp me
eens en zeg:
„Kom, Klaas, slààp je?" En dan neem ik van den
rand van het tafeltje, dat bij mijn bed staat de twee
medaillons (ik heb ze verleden jaar uit de aarde van
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mijn wijngaard opgegraven) van den gebaarden
Commodus, als Hercules gekleed, en van Crispina
Augusta, met haar vette kin en haar bonten neus.
Ik zeg: Ik droom niet, mijn oogen zijn goed open op
de werkelijkheid, en ik houd Rome in de holte van
mijn hand.
0, hoe heerlijk zich te verliezen in gissingen over
moreele gedachten, met zichzelve te redetwisten,
opnieuw zich zelf de wereldproblemen te stellen
die reeds door het leven zijn opgelost. Zullen wij
den Rubicon oversteken. . . neen, aan den oever blij ven ... oversteken, of niet? Strijden met Brutus of
met Cesar, het met hem eens zijn, en dan weer van
de tegenovergestelde meening, en met zóóveel vuur,
en er zich zóó in verwarren, dat men ten slotte
niet meer weet, aan welken kant men nu eigenlijk
staat! Dat is het aardigste van alles: men is vol van
het onderwerp, men houdt lange gesprekken, men
wil bewijzen, men bewijst, antwoordt, geeft weerwerk; men staat man tegen man, bom, een slag
tegen 't hoofd, den degen hoog, weer af die stoot...
en dan ten slotte zit je vast ... Door zich zelf te zijn
verslagen 1 Ik ben moegeschreeuwd.
Het is alles Plutarchus schuld. Hij heeft zoo'n
gulden sprake en zoo'n mooie wijze om te zeggen:
„Mijn vriend," je bent het altijd, altijd met hem
eens; en hij heeft evenveel meeningen als hij vertelsels vertelt. Kortom, verkieselijk boven alle helden vind Ik, zonder mankeeren, hem, dien ik het
laatst heb gelezen. Trouwens allen zijn, evenals wij,
onderworpen aan dezelfde heldin en aan haar wagen
vastgeklonken .... overwinningen van Pompejus,
wat zijt gij, bij hààr vergeleken.... Zij leidt de ge-
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schiedenis.... Dat is, moet ge weten, de Fortuin,
wier rad altijd draait, draait en nooit stil staat, „in
één stand, evenmin als de maan" zooals Menelaus
de horendrager, bij Sophocles zegt. En dit is ook
altijd heel plezierig, tenminste voor hen, voor wie
't eerste kwartier is.
Soms zeg ik tot mezelf: Maar Breugnon, jong,
wat voor den drommel, kan je dat toch schelen?
Wat gaat jou de Romeinsche glorie aan? En wat heb
jij te maken met haar misdadige dwazen? Je hebt
genoeg aan je eigene, die zijn tenminste gemaakt
naar je maat. Je moet wel niets te doen hebben om
je met de ondeugden te belasten, met de ellende van
menschen die al 1800 jaar dood zijn! Want mijn
jongen (hier spreekt mijnheer Breugnon, de verstandige, gezeten burger van Clamecy) beken het
maar, je Cesar, je Antonius, en Cleo hun liefje, je
perzische vorsten, die hun zonen worgen en trouwen met hun dochters zijn echte schoften. Zij zijn
dood, tijdens hun leven hebben ze niets beters
gedaan. Laat hun stof rusten. Hoe kan een man op
leeftijd nou plezier hebben aan dat ongezonde gedoe! Bekijk je Alexander, kom je niet in opstand,
als je hem voor de begrafenis van dien lieven jongen,
Ephestion, de schatten van den staat ziet verkwisten P Dooden, dat is nog niets. Het menschelij k
zaad brengt onkruid voort. Maar geld weggooien! Je
ziet wel dat die dwazen zich niet de moeite hebben
gegeven, het te laten groeien. En jij vindt dat
grappig! Je spert je groote oogen open, je bent zoo
trotsch alsof die goudstukken jou uit je vingers
waren komen stroomen. Als ze er uit waren gekomen, dan zou je een groote dwaas zijn. Nu ben je
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een dubbele, omdat je pret hebt met de dwaasheden
die anderen hebben bedacht, en jij niet.
Ik antwoord: Breugnon, je zegt gulden woorden, je hebt altijd gelijk. Dat belet echter niet, dat
ik mij voor dien onzin zou laten geeselen, en dat die
ontvleeschde schimmen, die 2000 jaar geleden
hebben geleefd, bloedrijker zijn dan de levenden.
Ik ken ze en ik heb ze lief. Als Alexander mij beweent, zooals hij het Clytus heeft gedaan, dan stem
ik er van ganscher harte in toe, dat hij mij doodt.
Mijn keel wordt toegeknepen, als ik zie hoe Cesar
zich in den Senaat verweert tegen de dolken die op
zijn borst zijn gericht, zooals tusschen jagers en
honden het opgedreven wild. Ik sta met open
mond te kijken als Cleopatra voorbij vaart in haar
gouden boot, met haar Nereïden hangend in de
touwen, en haar mooie kleine pages, als liefde godjes naakt; en ik open mijn groote neusgaten om
beter het geurige briesje te kunnen opsnuiven. Ik
huil als een kalf, als Antonius in 't eind, bloedend
en stervend, wordt vastgebonden en 3pgeheschen
door zijn schoone, die uit haar torenvenster buigt
(als ... wat is hij zwaar.., als ze hem maar niet
laat vallen), ze trekt met heel haar lichaamskracht
den armen man op, die zijn armen naar haar uitstrekt.
Wat is het toch dat mij zoo treft, en mij zoo aan
hen hecht, alsof ze familie van mij waren P 0, maar,
ze zijn ook familie! Ze zijn mijzelf, ze zijn de
Mensch. Wat beklaag ik die arme stakkers die
den leeshartstocht niet kennen! Er zijn er, die niets
geven om 't verleden en zich heelemaal houden
aan 't heden. Stomme ezels om niet verder te zien
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dan hun neus lang is ! ... Ja, het heden is heerlijk!
Maar alles is heerlijk, wel verdraaid, ach, neem met
volle handen en pruil niet bij de rijkelijk aangerichte tafel. Gij zoudt er geen kwaad van spreken,
als gij haar kendet. Of mijn vrienden, gij hebt een
slechte spijsverteering. Ik begrijp dat gij vastknelt
wat gij omhelst. Maar gij knelt uw liefste niet in uwe
armen, en zij is mager. Weinig en goed, dat is wel
erg weinig. Ik hou meer van veel en goed ... Zich
aan het heden houden, dat was goed, mijn vrienden,
ten tijde van den ouden Adam; die liep heelemaal
naakt, omdat hij geen kleeren bezat, en die had
niets gezien en kon dààrom niemand anders liefhebben dan zijn vrouwelijke ribbe. Maar wij, die
het geluk hebben na hem te zijn gekomen, in een
vol huis, waar onze vaderen, grootvaderen en overgrootvaderen de schatten hebben opgestapeld, die
zij hebben verzameld, zouden wij zoo dwaas zijn om
onze graanschuren te verbranden, onder voorwendsel dat onze velden nog koren voortbrengen?...
De oude Adam was nog maar een kind. Ik ben de
oude Adam, want ik ben dezelfde mensch en
sedert dien ben ik gegroeid. Wij zijn loten van denzelfden boom, maar ik ben hooger opgeschoten.
Iedere slag, die een wonde toebrengt aan één van de
takken, weerklinkt in mijn gebladerte. De smarten
en vreugden van het heelal zijn mijne. Als er geleden wordt, lijd ik mee, als iemand gelukkig is, lach
ik. Veel beter dan in het leven, voel ik door mijn
boeken heen de broederschap die ons vereenigt, ons
allen, dragers van kronen en van stroohoeden; want
van dezen zoowel als van genen blijft niets dan asch
over, en de vlam, die gevoed met het merg van onze
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zielen, veeleenig ten hemel stijgt en met de duizend
tongen van haar purperen mond de glorie van den
Almachtige verkondigt.
Zoo droom ik op mijn zolder. De wind gaat
liggen.
Het licht kwijnt. De sneeuw beroert de ruiten
met de punten van haar vleugelen. Het duister
sluipt naar binnen. Er komt een waas voor mijn
oogen. ik buig mij over 't boek heen, ik volg het
verhaal, dat in den nacht verdwijnt. Mijn neus
raakt het papier aan, zooals een hond het spoor,
snuif ik den menschengeur op.
'Het wordt nacht. Het is nacht. En mijn wild ontsnapt, en verschuilt zich in 't bosch. Dan blijf ik
stilstaan, midden in 't woud, en beluister de vlucht,
mijn hart bonst van de vervolging. Om beter te
kunnen schouwen in het duister, ga ik mijn oogen
sluiten. En ik droom, onbeweeglijk, uitgestrekt op
mijn bed. Ik slaap bijna niet, ik peins en peins, en
kijk soms door het venster naar den hemel. Als ik
mijn arm uitsteek, raak ik het raam aan; ik zie
den zwartmarmeren koepel, die soms doorstreken
wordt door de vurige streep van een vallende ster...
En weer één... en weer één... Het regent vuur
in den Novembernacht.... En ik denk aan de
komeet van Cesar. Het is misschien wel zijn bloed,
dat door den hemel stroomt ... Het wordt dag. Ik
droom nog steeds. 't Is Zondag. De klokken beieren.
Mijn verbeelding drinkt zich dronken aan hun gebrom. Zij vult mijn huis van zolder tot kelder. Zij
bedekt mijn boek (o, die arme Paillard !) met mijn
inscripties. Mijn kamer weergalmt van de wagen261
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raderen der legers, van trompetgeschal en paarden
ruiten rinkelen, mijn ooren tuiten,-gehink.D
mijn hart barst en ik wil schreeuwen:
„Ave, Cesar, imperator!"
En mijn schoonzoon Florimond, die boven is gekomen om mij te bezoeken, kijkt door het venster,
gaapt geweldig en zegt:
„Er is vandaag geen kip in de straat."
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XIV
DE KONING DRINKT
Sinte-Martijn, (11 November).

Het was dien morgen buitengewoon zacht. De
warmte zweefde in de lucht, lauw als de lief koozing
van een glanzige huid. Zij vlijde zich tegen U aan,
als een kat die langs U heen strij kt. Zij vloeide
langs het venster als gouden muskaatwijn. De hemel
had haar oogleden, de wolken, opgelicht en zag mij
aan, vreedzaam, met haar lichtblauwe oogen, en op
mijn dak zag ik een blonden zonnestraal lachen.
Ik voelde mij smachtend, ik, ouwe kerel, en droomerig als een jong ventje. (Ik heb er van afgezien te
verouderen, ik ga weer achteruit in jaren en zal nu
wel gauw een jongetje zijn), Mijn hart was dus vol
onwerkelijke verwachting, gelijk de goede Roger die
Alcine aangaapt. Ik bezag alles met teedere oogen.
Ik had dien dag geen vlieg kwaad kunnen doen. En
mijn zak met ondeugende streken was leeg. En toen
ik meende alleen te zijn, zag ik opeens Martine, gezeten in een hoekje. Ik had het niet gemerkt, dat zij
was binnen gekomen. Tegen haar gewoonte in had
zij mij niets gezegd; zij was gaan zitten met haar
naaiwerk en keek mij niet aan. Ik had behoefte
anderen deelgenoot te maken van mijn welbehagen.
En ik zei zoo maar, (om een gesprek te beginnen
zijn alle onderwerpen gbed):
„Waarom heeft toch de groote klok geluid vanmorgen?"
Zij trok haar schouders op en zei:
„Voor Sinte-Martijn."
Ik viel neer uit mijn hemel.
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Wat, ik had door mijn gedroom den God van
mijn stad vergeten ! Ik zei:
„Is het dan Sinte-Martijn?"
En ik zag dadelijk temidden van de dames en
heeren van Plutarchus, mijn nieuwe vrienden, den
ouden vriend verrijzen, den ridder (hij behoeft voor
hen niet te wij ken) die met zijn sabel zijn mantel
dèórsnij dt.
„Hé Martinet, beste meid, hoe is 't mogelijk, dat

ik jouw verjaardag vergat?"
„Verwondert je dat?" zei Martine. „Het is hoog
tijd! Je vergeet alles, de goede God, je familie,
duivels en heiligen, Martinet en Martine, voor jou
bestaan alleen nog maar die sàtansche boeken,"
Ik lachte; ik had haar booze blikken wel opgemerkt, als zij kwam, el ken morgen, en zag dat ik
met Plutarchus had geslapen. Nooit beminde een
vrouw de boeken met belangelooze liefde, ze ziet
er mededingers in of minnaars. Als een meisje
of een vrouw leest, dan vrijt ze en bedriegt den
man.

Daarom schreeuwt ze „verraad" zoodra ze ons
ziet lezen.
„Het is Martijn z'n schuld," zei ik. „Je ziet hem
nooit meer. Toch behield hij de helft van zijn mantel. Hij bewaart die, het is niet mooi. Lief meisje,
wat kan ik er aan doen? Je moet je niet laten vergeten in 't leven. Die zich laat vergeten, wordt vergeten. Onthou die les."
„Ik heb haar niet noodig. Waar ik ook ben, iedereen weet het."
„Dat is waar, ze kunnen je goed zien, en beter
nog hooren. Behalve van morgen, ik wachtte op je
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dagelijkschen twist. Waarom heb je me daarvan beroofd? Ik mis hem. Kom, begin maar."
Maar zij zei, zonder haar hoofd óm te wenden:
„Niets kan je wat schelen. Ik zwijg."
ik keek naar haar koppige gezicht, ze beet zich op
de lippen, pikte aan haar zoom. Zij zag er treurig en
verslagen uit, en mijn overwinning werd me zwaar.
Ik zei:
„Kom me ten minste omhelzen! Bij gebrek aan
Martijn heb ik Martine niet vergeten. Het is jouw
verjaardag, ik heb een cadeautje voor jou. Kom
het halen."
Zij fronste de wenkbrauwen en zei:
„Leelij ke grappenmaker."
„Ik maak geen gekheid. Kom toch, kom toch,
je zult het zien."
,,Ik heb geen tijd."
„Onnatuurlijke dochter! Geen tijd om mij te omhelzen."

Ze stond met tegenzin op en kwam naar mij toe.
„Welke streek, welke grap ga je nu weer uithalen?"
Ik strekte mijn armen naar haar uit:
„Vooruit" zei Ik, „kus mij !"
„En het cadeau?" zei zij.
„Je hebt het, je hebt mij."
„Een mooi cadeau, die mooie vogel!"
„Mooi of leelijk, alles wat ik heb, heb ik jou gegeven, ik geef mij over, zonder voorwaarde, op
genade of ongenade. Doe met mij, wat je wilt."
„Je vindt het dus goed, beneden te komen?"
„Ik lever mij over, aan handen en voeten gebonden."
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„En je stemt er in coe mij te gehoorzamen, je wilt
bemind worden, geleid, bebromd, verwend, verzorgd en vernederd?"
,,Ik heb afstand gedaan van mijn wil."
„O, wat zal ik me wreken. Lieve ouwe vent!
Leelijke kerel! Wat ben je 'n schat! Leelijk kopstuk! Wat heb je me razend gemaakt!"
Zij omhelsde mij, schudde mij door mekaar als
een pak en koesterde mij op haar schoot als een pop.
Zij wilde geen uur wachten. Ik werd ingepakt.
En Florimond en de bakkersjongens, met hun katoenen mutsen op, schoven mij met het hoofd naar
beneden en de voeten naar boven langs de nauwe
trap heen en een groot bed binnen, in een licht vertrek, waar Martine en Glodie mij instopten, spotten, en wel twintigmaal herhaalden:
„Nu hebben we je te pakken, schooier, en voor
goed!"
Wat is dat heerlijk!
En' sedert dien ben ik gevangen en heb mijn
trots aan den kapstok gehangen; Martine laat ik regeeren, ik, ouwe kerel ... En zonder dat ze 't merken, regeer ik 't heele huis.
Martine komt voortaan heel dikwijls bij mij zitten. En wij babbelen. Wij herinneren ons, hoe wij
nog eens, reeds lang geleden, zoo bij elkaar hebben
gezeten. Maar zij was toen vastgebonden aan haar
poot; zij had hem verstuikt, toen zij eens op een
nacht (o.1 die verliefde kat!) het raam uit was gesprongen, om haar minnaar na te loopen. Ondanks

haar verstuikten voet, heb ik haar lekker afgerost.
Zij lacht er nu om, en zegt, dat ik er nog niet genoeg
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op heb geklopt. Maar toen kon ik wel aan 't ranselen en waken blijven; ik was pienter genoeg, maar
zij was tienmaal sluwer dan Ik, de slimmerd, zij
glipte mij tusschen de vingers door. Ten slotte was
ze niet zoo dwaas als ik dacht. Ze bewaarde haar
verstand bij gebrek aan het andere; en zeker moest
de minnaar haar verliezen, omdat hij nu, omdat hij
nu haar man is. Zij lacht met mij om die dwaasheden en zegt, met een diepen zucht, dat het nu
uit is met lachen, de lauweren zijn geplukt en wij
gaan niet meer naar 't bosch. En wij praten over
haar man. Zij vindt hem eerlijk, als een brave
vrouw, hij voldoet haar, maar vervoert haar niet.
Het huwelijk is niet ingesteld voor de pret.
„Iedereen weet dat," zei ze „en jij beter dan wie
ook. Het is nu eenmaal niet anders. We moeten
verstandig zijn. Liefde zoeken in een echtgenoot is
even dwaas als water putten uit een zeef. Ik ben
niet gek, ik maak me geen zorgen, door te gaan
huilen om wat ik niet heb. Ik stel mij tevreden met
wat ik heb, en vind alles goed zooals het is. Geen
spijt!... Toch zie ik nu in, hoever kunnen en wil len van elkaar verwijderd zijn en de droomen onzer
jeugd van de tevredenheid over wat men heeft, als
men oud is of het weldra zal worden. En het is
roerend of belachelijk: je weet zelf niet wat. Al die
hoop en die wanhoop, die vurige of smachtende
liefden, die mooie eeden en bevliegingen loopen uit
op potje koken en het dagelijksch maal lekker vinden.,. En het is werkelijk lekker, lekker genoeg
voor ons: want het is alles wat wij verdienen. Maar
als iemand me dat vroeger had verteld,.. Enfin,
in elk geval blijft ons, om smaak aan den maaltijd
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te geven, onze lach; dat is een fijne kruiderij, je zou
steenen ermee kunnen eten. Een rijke bron, die mij
nooit heeft ontbroken en jou ook niet, om te kunnen spotten met zichzelf, als men een zot is geweest
en het weet.
Wij lieten het niet -- en nog minder om met
anderen te spotten. Soms zwegen wij, droomend,
het verleden bepeinzend, ik over mijn boek gebogen, en zij over haar werk, maar de tongen liepen
heel zachtjes voort, gelijk twee beken die onder de
aarde doorstroomen en plotseling weer te voorschijn springen in de zon. Martine verbrak soms
de stilte met een daverend gelach en daar begonnen
de tongen weer te dansen!
Ik trachtte Plutarchus in ons gezelschap binnen
te leiden. Ik wilde Martine laten genieten van zijn
mooie geschiedenissen en mijn pathetische manier
van voorlezen. Maar ik slaagde hierin in 't geheel
niet. Zij bekommerde zich evenveel om Grieken
land en Rome, als een visch om een appel. Zelfs
als zij, om beleefd te zijn, wilde luisteren, was zij
toch na een oogenblik afgedwaald en haar geest
zwierf over de velden of liever, hij ging haar woning
rond van boven tot onder. Bij het meest spannende
gedeelte van mijn verhaal, als ik met kennis van
zaken mijn ontroering beheerschte, en met sidderende stem den indruk van het einde voorbereidde,
onderbrak zij mij om iets te roepen naar Florimond
of naar Glodie, aan het andere einde van de woning.
Ik was beleedigd. Ik gaf het op. Je moet niet aan
de vrouwen vragen, onze leege droomen te deelen.
De vrouw is de wederhelftvan den man. Jawel, maar
welke? De bovenste helft? Of de andere? In elk
,
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geval hebben ze de hersens niet gemeen; elk heeft
zijn eigen doos met zotternijen. Gelijk twee wortelspruiten, die uit denzelfden stam zijn voortgekomen, worden zij één in het hart. Ik volbreng die
eenheid heel best. Hoewel ik een verwelkte, ouwe
vent ben, geruïneerd en verminkt, ben ik fijntjes
genoeg, om elken dag een heele lijfwacht jonge
mooie buurvrouwen om mij heen te hebben, die
geschaard langs mijn bed, mij vroolij k gezelschap
houden. Zij komen en voeren als reden een belang rijk nieuwtje aan, zij hebben een dienst te vragen
of gereedschap te leenen. Elk voorwendsel is haar
goed, als zij het maar vergeten, noodra ze de woning
zijn binnengetreden. Als ze er eenmaal zijn, richten
ze zich in, net als op de markt rondom het kalf
onder de deken: Guillemine met de vroolij ke oogen,
Huguette met het lieve neusje, Jacquotte, die alles
verstaat, Margueron, Alizon en Gillette en Mazette;
en kà, kà, ka, wij kakelen, buurvrouwen, buurvrouwen, buurvrouwen (als klepels van klokken) en wij
lachen, wat 'n' vreugdegebeier! En ik ben de groote
torenklok. Ik heb altijd een paar fijne geschiedenissen in mijn mars, die kietelen op de goede plaats:
't is leuk ze buiten zich zelf te zien raken. Op straat
hoort men haar gelach. En Florimond, die mijn succes spijtig maakt, vraagt mij spottend naar mijn
geheim.
Ik antwoord:
„Mijn geheim? Ik ben jong, kerel !"
„En dan," zei hij, gepikeerd, „het is je slechte
naam. Ouwe vrouweloopers hebben altijd de wijven
achter zich aan."
„zeker," antwoord ik. „Hebben ze geen eerbied
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voor een oud soldaat? Ze gaan gauw naar hem kijken, ze zeggen: „Hij komt van de landen waar men
roem behaalt. En dèze vrouwtjes zeggen tegen elkaar: „Klaas heeft slag geleverd in de landen der
liefde. Hij kent hààr en hij kent Ons... En dan wie
weet! Misschien dat hij nog strijden zal."
„Ouwe viezerik!" riep Martine, „kijk hem eens.
Hij zal 't nog in zijn hoofd krijgen, verliefd te willen
zijn!"
„En waarom niet? Dat is een idee... Wel ja, ik
zal, om jullie woedend te maken, maar gaan hertrouwen."
„Ja, ga maar trouwen vent, dat zal je goed doen.
De jeugd moet uitrazen."
Sint-Nicolaas, 6 December.

Ter eer van Sint- Nicolaas, mocht ik uit bed en
reed men mij in een leunstoel, tusschen tafel en
venster. Onder mijn voeten een warme stoof. Voor
mij een houten lessenaar met een gat voor de kaars.
Tegen tien uur kwam 't genootschap van zeelieden, „vervaardigers van vlotten" en werklieden, „gezellen van de rivier", met de violen voorop, defileeren voor ons huis; arm in arm dansten ze achter hun
stok. Voordat ze ter kerke gingen, deden ze alle
herbergen aan. Toen zij mij zagen, juichten zij mij
toe. Ik stond op en groette mijn patroon die mij
teruggroette. Door het venster heen schudde ik hun
zwarte pooten en goot den wijn in den trechter van
hun gapende muilen; ik had hem evengoed over een
akker uit kunnen gieten.
Tegen twaalven kwamen mijn vier zonen mij hun
compliment afsteken. Al verstaat men elkaar ook
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niet goed, eens in 't jaar dient men elkaar wel te ver
heilig is vaders verjaardag: het is een boom-stan;
waar het familieleven zich als 'n bijenzwerm op
vastzet; als men dien dag viert, sluit men zich nauwer aaneen.
En ik hecht er aan.
Dien dag kwamen dus mijn jongens bij mij te
samen. Zij beleefden er niet veel vreugde aan. Zij
houden niet bijzonder van elkaar, en ik geloof wel,
dat ik de eenige band ben, die hen bindt! In
onzen tijd verdwijnt alles wat de menschen eertijds
verbond: de woning, de familie en de religie; elk
meent het bij 't rechte end te hebben en ieder leeft
voor zichzelf. Ik zal niet de oude man worden die
zich ergert en nijdast, en die meent, dat de wereld
met hèm zal ophouden te bestaan. De wereld zal er
zich wel uit redden, en ik geloof dat de jongen
beter weten wat ze noodig heeft, dan de ouden.
Maar de oude heeft een ondankbare rol. De wereld
om hem heen verandert, en als hij niet ook verandert, is er geen plaats meer voor hem! Maar ik
ben doof aan dat oor! ik zit in mijn leunstoel!
Hola, jongens, 'k blijf zitten. En als ik, om mijn
plaats te behouden, van geest moet veranderen, welnu, dan zal ik wel kunnen veranderen, -- maar toch
blijf ik (nog al natuurlijk) dezelfde. Ik wacht in
mijn leunstoel, en kijk toe, hoe de wereld verandert,
en hoe de jonge menschen harrewarren; ik bewonder hen en toch wacht ik, bescheiden, het goede
oogenblik af, om ze te leiden waarheen ik wil...
Daar had ik mijn bengels bij mij, om de tafel
heen: rechts Jan Frans, de fijne vrome, links Anton
de hugenoot, die in Lyon is gevestigd. Ze zaten
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allebei, zonder elkaar aan te kij ken, stijf in hun
kraag, met rechten nek en strakken rug. Jan Frans
was blozend, met ronde wangen, harden blik en een
glimlach op de lippen; hij sprak onverdroten over
zijn zaken, prees zich zelf, pronkte met zijn geld,
zijn succes, loofde zijn laken en God, die het hem
liet verkoopen. Anton met geschoren lippen, en een
dun baardje aan de kin, knorrig, koud, en rechtop,
sprak alleen over zich zelf, over zijn boekhandel,
zijn reizen naar Genève, zijn handels- en geloofsverbintenissen ; hij ook loofde God maar 't was niet
dezelfde God. Elk van hen sprak op zijn beurt, zonder te letten op den zang van den ander en hernam
dan weer zijn refrein. Maar, eindelijk, begonnen ze,
daar ze allebei gekwetst waren, onderwerpen te behandelen, die den kameraad uit zijn voegen moesten
doen raken, deze over het slagen van den waren
godsdienst, gène over het succes van den echten
godsdienst. En toch hielden zij koppig vol elkaar
niet te zien, en zonder 't hoofd te bewegen, alsof ze
allebei leden aan een stijven nek, krijschten ze met
woedende gezichten, en scherpe stemmen, hun verachting voor den God van den vijand uit.
Tusschen hen in stond, terwijl hij ze aankeek, de
schouders optrok en hen bespotte, mijn zoon AmonMichel, de sergeant van 't regiment van Sacermore,
de boosdoener (het is een. heel goede jongen). Hij
kon niet stil blijven staan, en liep heen en weer als
een leeuw in de kooi, hij trommelde op de ramen of
neuriede wat: tra-rà, tra-rà, stond stil om zijn oudere broers te midden van hun twist te kij ken in 't
gezicht, lachte hen luidkeels uit of ontnam hun ruw
het woord, om te verkondigen dat twee lammeren,
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of ze nu gemerkt zijn met een blauw kruis of met
een rood, als ze maar vet zijn, altijd lekker zijn, dat
zou hij hen wel toonen... „Wij hebben er wel
andere gegeten !"
Anisse, mijn laatste zoon, keek naar hen met afgrijzen. Anisse (Ezeltje ! !) zijn naam is goed, want
hij heeft het buskruit nièt uitgevonden. Hondentwisten verontrusten hem. Niets ter wereld interesseert hem. Zijn eenige geluk is, op zijn gemak te
kunnen gapen en zich vervelen, den lieven langen
dag. Hij vindt dan ook politiek en godsdienst uitvindingen des duivels, goed om den slaap van menschen van geest te storen of den geest van lieden die
slapen... „Of het goed is of slecht, nu ik mijn bed
eenmaal heb, waarom zou ik veranderen? Het bed
waar men zich in nestelt is vóór ons gemaakt, dóór
ons gemaakt. Ik wil geen schoone lakens".. . Maar
of hij wilde of niet, men schudde toch zijn matras.
En in zijn verontwaardiging zou die zachte man, om
zijn rust te verzekeren, zij die hem hadden gewekt,
aan den beul hebben overgeleverd. Voor 't oogenblik luisterde hij, als 'n verschrikte kip, naar 't gepraat van de anderen en als hun stemmen luider
werden, dook zijn hoofd in zijn schouders.
Ik, die één en al oor en oog was, vermaakte mij
er mee bij me zelf uit te maken, wie van de vier,
die daar voor mij stonden, van mij was, heel en al
mij. Zij zijn toch mijn zonen, daar kan ik ten minste
voor instaan. Maar, als ze van mij zijn ge komen, dan
zijn ze nu voor goed uit mij weggegaan, maar hoe,
voor den duivel, zijn ze eertijds toch in mij gekomen? Ik betast mij eens: hoe heb ik toch in mijn
buik het zaad van dezen preeker, dezen kwezel en
273

DE KONING DRINKT

dat razende lam kunnen dragen (den avonturier, dat
laat ik nog gaan) ... 0 verraderlijke natuur ! Zij
waren dus in mij P Ja, ik droeg hun kiemen in mij,
ik herken zekere gebaren, een zekere manier van
spreken, gedachten zelfs, ik vind mij zelf in hen gemaskerd terug; het masker wekt verwondering,
maar dezelfde man leeft er onder. Dezelfde, één
en duizendvoudig. Ieder mensch draagt in zich
twintig verschillende menschen, één die lacht, één
die huilt, één die onverschillig blijft als een blok
hout voor regen of mooi weer, de wolf, de hond en
het schaap, de goeie man en de misdadiger; maar één
van de twintig is de sterkste, en, alleen het woord
nemend, stopt hij de negentien anderen den mond.
Dààrom poetsen deze negentien de plaat, zoodra de
deur maar openstaat. Mijn vier zonen zijn er van
doorgegaan. Arme kerels! Mea Culpa. Ze zijn zoo
vèr van mij, en toch zoo dichtbij... En het zijn toch
nog altijd mijn kleintjes. Als zij domheden zeggen,
dan heb ik lust hen vergeving te vragen, dat ik hen
zoo dom heb geschapen. Gelukkig dat ze tevreden
zijn en dat ze zichzelf mooi vinden! ... Laat ze
zichzelf maar bewonderen, het doet me veel plezier,
maar wat ik niet kan verdragen is, dat ze niet kunnen dulden, dat anderen leelij k zijn naar hun behagen.
Op hun achterste pooten bedreigden ze elkaar
met bek en oogen, alle vier, en leken wel hanen die
op mekaar 1ós willen springen. Ik zag het kalm aan,
toen zei ik
„Bravo, bravo, mijn lammetjes, ik zie wel dat jullie je de wol niet van je ruggen zoudt laten scheren.
Jullie bloed is goed (wat drommel, 't is van mij!) en
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de stemmen zijn nog beter ! Nu ik jullie heb aangehoord is het mijn beurt ! De tong jeukt mij ! Jullie
moogt nu rusten!"
Maar zij haastten zich niet, mij te gehoorzamen.
Een woord had den storm doen losbarsten. JanFrans stond op en pakte een stoel beet, Amon-Michel trok zijn langen degen, Anton zijn mes en Anisse (hij kan brullen als een kalf) schreeuwde: „Help,
help, moord! brand !" ik zag het oogenblik komen
waarop die vier dieren elkaar zouden gaan worgen.
Ik greep een voorwerp, het eerste wat in mijn
bereik stond (het was bij toeval de duivekaraf) en
zonder mij te bedenken, sloeg ik ze kapot op de
tafel, in drie stukken. Onderwijl kwam Martine,
zwaaiend met een dampende pan en dreigde hen
ermee te begieten. Zij schreeuwden als een kudde
ezels, maar als ik begin te brullen, dan is er geen
ezel, die de vlag niet strijkt!
Ik zei:
„Ik ben hier de meester, ik beveel. Zwijgt! Zijn
jullie gek geworden ? Zijn wij hier bijeen om over
het Credo van Nicée te gaan strijden? Ik hou van
woordgerakket, wel zeker, maar mijn vrienden,
kiest als je blieft, nieuwe onderwerpen. ik ben deze
moe, ze brengen me in 't graf. Wat, voor den drommel, redetwist als het noodig is voor jullie gezondheid, over dezen wijn van Bourgondië, over deze
cervelaatworst, - over wat je kunt zien, eten, aanraken of drinken: wij zullen, om jullie te controleeren, eten en drinken. Maar over God twisten!
lieve Hemel! en over den heiligen Geest, dat is een
bewijs, vrienden dat gij niet geestig zijt., . Ik spreek
geen kwaad van hen die gelooven, ik geloof, gij ge275
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looft, wij gelooven ... zooveel ge maar wilt. Maar
laten wij over iets anders spreken, dat is er toch wel
in de wereld. Elk van U weet zeker dat hij in 't Paradijs zal komen. Best hoor, ik ben er verrukt over.
Ze wachten op jullie daar boven, de plaatsen zijn al
genomen, voor de uitverkorenen, de anderen blijven buiten de deur, dat spreekt immers vanzèlf !
0, maar laat de goede God zijn gasten toch onder
waar Hij verkiest: dat is zijn taak, en ga-breng
toch niet voor politie spelen. Elk heeft zijn rijk. De
Hemel is van God en de aarde van ons. Het is aan
ons, haar meer bewoonbaar te maken. Wij met z'n
allen zijn niet te veel, om hiermee klaar te komen.
Geloof jullie dat wij er éen kunnen missen? Gij zijt
allen even nuttig voor het vaderland ! Jou geloof is
even noodig, Jan-Frans, je geloof aan het verleden,
als, Anton, jou geloof, aan wat zou moeten zijn, en
jou avontuurlijke geest, Amon-Michel en Anisse,
jou onbeweeglijkheid. Gij zijt de vier pijlers. Als
één van U dóórbuigt, dan stort het huis in. Al zoudt
ge op post blijven, het zou tot een nuttelooze ruïne
vervallen. Wilt gij dat misschien? Dat is heel onverstandig. Wat zoudt gij zeggen van vier zeelieden,
die bij storm, in plaats van het schip te besturen,
aan 't redetwisten sloegen?.., ik herinner mij,
dat ik, heel vroeger, eens een onderhoud heb aangehoord van koning Henri met den hertog van Nivernois. Zij klaagden over de slechte gewoonte van
hun Franzosen, om elkaar te willen verslinden. De
koning zei: „Wel, voor den duivel, de lust zou mij
bekruipen, ze twee aan twee in zakken te naaien,
den razenden monnik en den verwoeden prediker
van 't Evangelie, en ze zoo in de Loire te gooien als
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een worp katten." En Nivernois zei lachend: „Ik
zou ze liever in groote pakken verzenden naar het
eiland, waar, zooals men zegt, de Heeren van Bern
twistende mannen en vrouwen aan den oever afzetten en een maand later, als de boot ze weer óp komt
nemen,vindt men ze terug, kirrend van teedere
liefde als tortelduiven." Jullie zoudt zoo'n kuur wel
eens noodig hebben ! Brom jullie, ouwe sufferts?
Keer jullie mekaar jullie ruggen toe ? ... Wel,
kinderen, kijkt elkaar toch aan! Jullie moogt nu geboven, dat elk van jullie van een ander en beter deeg
is gekneed dan zijn broeders, maar gij zijt alle
vier van 't zelfde meel gemalen: ejusdem farinae !
Breugnon's, op en top, en moppige Bourgondiërs.
Kijkt maar eens naar dien brutalen neus, die zich
uitstrekt dwars over het gezicht, dien mond die breed
is uitgekorven in de schors, een trechter om den
dronk in te gieten, die oogen met de harige wenkbrauwen er boven , die wel boos zouden willen
kij ken en die toch lachen. Ja, gij zijt getee kend !
Voelt gij niet, dat, als gij elkander benadeelt, ieder
van U zichzelve vernietigt? Zou het niet beter zijn,
elkaar de hand te reiken?... Gij denkt niet hetzelfde? 't Is wat moois! Dat is immers juist goed!
Zoudt gij dan allen denzelfden akker willen bebouwen ? Hoe rijker de familie is aan gedachten en
akkers, des te sterker en gelukkiger zijn wij. Breidt
U uit, vermenigvuldigt U, omvat al wat gij kunt aan
aarde en aan gedachten. Ieder het zijne, en alien vereenigd, (komt, mijn zonen, laten wij elkaar omhelzen!) opdat de groote neus van Breugnon zijn schaduw vooruitwerpe op de akkers en de schoonheid
der wereld insnuive."
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Zij zwegen met zure gezichten en saamgeklemde
lippen, maar je zag, dat ze moeite hadden om niet
te lachen. En opeens barstte Amon-Michel los in
een luid geschater, reikte Jan Frans de hand en
zei: „Kom, oudste der neuzen, gegroet. Stommerds,
laten we vrede stichten." Zij omhelsden elkaar.
,,Hola, Martine, op onze gezondheid!"
Ik bemerkte nu, dat ik mij zooeven, toen ik, in
mijn. woede met de waterkaraf -op de tafel sloeg, in
den pols had gesneden. Een paar druppels bloed
bevlekten de tafel. Anton, die altijd plechtig zijn wil,
lichtte mijn hand op, zette zijn glas er onder, liet er
mijn purperen bloed in druppelen en zei hoogdravend :
„Laten wij, om ons verbond te bezegelen, allen
drinken uit dit glas."
„Zeg eens, Anton," zei ik, „wou je den wijn
Gods bederven? Bah, wat een vieze vent! Werp dat
mengsel weg! Die mijn bloed zuiver wil drinken,
drinke klaar en overvloedig zijn wijntje."
Daarop pimpelden wij en twistten niet over den
smaak van den wijn.
Toen ze weg waren, zei Martine, terwijl zij mijn
hand verbond:
„Ouwe booswicht, heb je ditmaal je doel bereikt?"
„Welk doel bedoel j e ? Om hen te verzoenen?"
„Ik sprak van iets anders."
„Waarover dan?"
Zij wees naar de gebroken karaf op de tafel.
„Je begrijpt me heel goed... Stel je niet zoo onschuldig aan... Beken... Je zult bekennen....
Kom, zeg 't maar aan mijn oor, ik zal het hem niet
oververtellen...."
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Ik deed verbaasd en verontwaardigd, ik ontkende,
ik ontkende, maar ik proestte van 't lachen — pff —
i k stikte erin.
Zij herhaalde:
„Booswicht, booswicht!"
Ik zei:
„Hij was te leelij k. Luister meisje, één van ons
beiden, ik of hij, moest verdwijnen."
Martine zei:
„Die overblijft is niet veel mooier."
„O, die vogel mag zoo leelij k zijn als hij maar wil!
Ik lach er om! Want ik zie hem toch niet!"
Kerstmiswake.

Het jaar draait op zijn geoliede scharnieren. De
deur gaat open en weer dicht. Gelijk een stof die
men plooit, zoo vallen de dagen diep in den zachten
koffer der nachten. Zij gaan er aan den eenen kant
in, en komen er weer uit aan den anderen kant, beginnen reeds te lengen op den dag der Heilige Lucia. Door een kier zie ik de blikken blinken van het
nieuwe jaar. Gezeten onder den mantel van den
grooten schoorsteen, bespied ik op dien Kerstnacht,
als uit de diepte van een put, den sterrenhemel
daarboven: zijn knippende oogleden, zijn kleine,
bevende hartjes; ik hoor het klokkengebeier door
de klare lucht zweven; het zwelt aan, het zwelt aan
en zingt de Middernachtmis. Ik bemin het bijzonder, dat Hij nu is geboren, het Kind, in dit middernachtelij k uur, dit allersomberste uur, waarop de
wereld te eindigen schijnt. Zijn stemmetje zingt: „O
dag, je wordt herboren. Je komt er al aan Nieuwjaar, daar ben je al !" En de Hoop houdt den ijzigen
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winternacht onder haar warme vleugels, en maakt
hem wat zachter.
Ik ben heel alleen in huis, mijne kinderen zijn
naar de kerk; voor het eerst ga ik er niet heen. Ik
blijf achter met mijn hond Citroen en mijn grijze
katje Patapoen. Wij droomen en kijken hoe het vuur
aan den schoorsteen lekt. ik overdenk mijn avond.
Daarnet had ik mijn broedsel bij mij, ik vertelde
Glodie, die groote oogen opzette, sprookjes van het
Leelijke Jonge Eendje en de geplukte Kip en van
den jongen die fortuin maakt met zijn haan, door
hem te verkoopen aan menschen, die in hun karren,
den dag gaan zoeken om hem er voor te spannen.
Wij hebben ons heel goed vermaakt. De anderen
luisterden en lachten en elk gaf zijn woordje ten
beste. En af en toe zwegen wij stil om te kij ken naar
het kokende water, de pook, naar het schuiven op de
ruiten van de witte sneeuwvlokken, of onder de
asch het gesjirp van de krekel te beluisteren. 0, hoe
heerlijk zijn de winternachten, de stilte, de warmte
van de opeengepakte kudde, de droomen van de
wake als de geest graag op hol slaat, maar hij wèèt
het, en als hij ijlt, is het uit gekheid.
Heden maak ik mijn oudejaarsbalans op en ik
constateer, dat ik in zes maanden alles heb verloren:
mijn vrouw, mijn huis, mijn geld en mijn beenen.
Maar het grappigste van alles is, dat als ik tenslotte
mijn balans vaststel, ik nog even rijk ben als te
voren. Ik heb niets meer, zeggen zij. Neen, niets
meer om te dragen. Hè, hè, Ik draag nièts meer op
mijn schouders. Nooit heb ik mij frisscher, vrijer en
vlotter gevoeld, nooit beter in 't bezit van mijn verbeelding. .. Wie zou verleden jaar hebben gedacht,
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dat ik het zóó vroolijk op zou nemen? Had ik niet
gezworen, dat ik tot mijn dood toe meester zou willen blijven in mijn huis, meester over mij zelf, onafhankelijk, ik wilde mijn woning, mijn eten en de
verantwoording van mijn buitensporigheden alleen
aan mij zelf te danken hebben. De mensch wikt,,.
Ten slotte komen de dingen heel anders uit dan wij
willen; en dat is juist zooals het moet. En dan, de
mensch is een moedig dier. Hij vindt alles goed. Hij
schikt zich met evenveel plezier in geluk als in
smart, in overvloed als in armoe. Geef hem vier beenen of ontneem hem de twee die hij heeft, maak hem
doof, blind of stom, hij zal een middel vinden om
zich aan te passen en op zijn eigen houtje te hooren,
te zien en te spreken. Hij is als een stuk was, dat
men uitrekt en perst; de ziel kneedt het met zijn
vuur. En het is heerlijk te weten dat men zoo lenig
is van geest en van beenen, dat men even goed een
visch in het water, een vogel in de lucht, of in het
vuur een salamander kan zijn en op aarde een mensch
die vroolij k vecht met de vier elementen. Zóó is
men des te rijker, naarmate men meer van aardsche
goederen is verstoken: want wat ons ontbreekt, dat
schept de geest; de dichte boom die wordt gesnoeid,
rijst hooger. Hoe minder ik heb, des te meer bèn ik.
Middernacht. De klok bimbamt:
Hij is geboren, het heilige Kind...
Ik zing den Kerstzang:
Speel hobo's, klink doedelzakken.,.
Wat is hij mooi, o wat een schatje!
Ik dommel in en doe een slaapje, goed stevig op
mijn stoel, om niet te vallen in den haard...
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Hij is geboren. Speel hobo's, klink, vroolijke doedelzakken.
Hij is geboren, de kleine Messias.
Driekoningen.

Ik ben een leuke grappenmaker.Want ik heb minder en toch meer. En dat wèèt ik heel goed. Ik heb
kans gezien rijk te zijn zonder ièts te bezitten, rijk
van 't bezit van de anderen. Ik heb de macht en niet
de lasten. Wat spreekt men toch over die ouwe
grootvaders, die, als ze zich van alles beroofd hebben, als ze alles gegeven hebben aan hun ondankbare
kinderen, hun hemd en hun broek, alleen en verlaten achterblijven en aller blikken hen naar het graf
zien drijven? Dat zijn vervloekte onhandige stumpers ! ik ben, op mijn woord, nooit meer bemind,
nooit inniger gekoesterd, dan in mijn armoe. Dat
komt, doordat ik niet zoo dom ben, mij zelf van alles
te berooven zonder ièts te behouden. Is er dan niets
anders te geven dan de beurs? Als ik alles gegeven
heb, dan behoud ik het beste, ik behoud mijn vroolij kheid, alles wat ik bijeenverzameld heb op mijn
vijftigjarige reis, overlangs, overdwars door het
leven heen, aan vroolij ken zin, aan fijne guitigheid,
aan dwaze wijsheid en wijze dwaasheid. En de
graanschuur is nog lang niet leeg. Ik bied haar allen
aan, ze mogen er allemaal uit putten. Is dat dan
niets? Al ontvang ik van mijn kinderen, ik gèèf ook,
en zoo zijn wij quitte. En als het eens gebeuren
mocht, dat de één wat meer geeft dan de ander, dan
vult de genegenheid het te kort wel aan en over de
rekening klaagt niemand.
Wie een koning wil zien zonder koninkrijk, een
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Jan zonder land, een gelukkigen schelm, wie een
Breugnon uit Gallië wil zien, die moet van avond
naar mij toe komen, terwijl ik 't luidruchtig feest
presideer. Het is heden Driekoningen. Vanmiddag
hebben wij door onze straat de drie Wijzen uit het
Oosten zien voorbijtrekken met hun gevolg: een
blanke kudde, zes zingende herders en herderinnetjes en de blaffende honden uit de buurt. En hedenavond zitten wij om de tafel geschaard, al mijn kinderen, en de kinderen van mijn kinderen. Wij zijn
met z'n dertigen, mijzelf meegeteld. En alle dertig
schreeuwen tegelijk:
„De Koning drinkt."
De Koning ben ik. Ik draag de kroon, een deegvorm op mijn hoofd. En Martine is mijn koningin,
gelijk in de heilige boeken heb ik mijn dochter gehuwd. Telkens als ik mijn glas naar den mond
breng, juichen ze mij toe, ik lach, en slik verkeerd,
maar verkeerd of niet ik slik en mis niets. Mijn
koningin drinkt ook en met naakte borst laat ze
haar rooden zuigeling aan haar rooden tepel drinken, mijn laatste kleinkind, dat schreeuwt, kwijlt
en drinkt en zijn roode billetjes laat zien. En de
hond onder de tafel keft en likt zijn etensbak leeg.
En de kat gromt, zet een hoogen rug en vlucht met
een bot. En ik denk (hardop, ik hou niet van zachtjes denken) : „Het leven is goed. 0, mijn vrienden!
Het heeft maar één gebrek, het is te kort: je krijgt
niet genoeg voor je geld. Jullie zult wel zeggen:
„Wees maar tevreden, je deel was goed, je hebt het
gehad. Ik zeg niet neen. Maar ik wil er twee. En
wie weet! Misschien, krijg ik, als ik niet al te hard
schreeuw, van de koek stuk no. 2... Maar droevig
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is het, dat al ben Ik er nog, waar zijn toch al die beste
venten, die ik heb gekend, gebleven? God! Wat
vliegt de tijd voorbij, en de menschen ook. Waar is
koning Henri en die goede hertog Louis? ...
En daar ben ik op weg naar de wegen van 't verleden en verzamel de verwelkte bloemen der herinneringen; en ik vertel, ik vertel al mijn geschiedenissen, het verveelt me niet, soms vertel ik twee
keer hetzelfde. Mijn kinderen laten me maar begaan, en als ik een woord niet kan vinden, in 't verhaal, of, als ik in de war raak, dan fluisteren zij
mij het end van 't vertelsel in, en ik ontwaak uit
mijn droomen, als ik zie hun ondeugende oogen.
„Hola, ouwe pa, zeggen zij. Het leven was heerlijk, toen je twintig jaar was. In dien tijd waren de
borsten van de vrouwen mooier en gevulder; en de
mannen hadden het hart op de rechte plaats en de
rest ook. Je hadt koning Henri maar eens moeten
zien en zijn gezel hertog Louis. Van dat hout worden er tegenwoordig gèèn meer gesneden."
Ik antwoord .. .
„Leelij kerds, lach jullie? Daar doe je goed aan,
lachen is gezond. Wat drommel, ik ben niet zoo
dwaas om te meenen, dat de oogst bij ons schraal
is en dat er geen flinke kerels zijn te oogsten. ik
weet wel, dat er in plaats van één die gaat, wel
drie terugkomen, en dat het hout, waarvan men
de rakkers van Gallië maakt, altijd recht en dicht
en stevig wast. Maar men maakt van dat hout niet
meer dezelfde kerels. Van duizend en duizend elzen
zou men nooit en nooit meer Henri, mijn koning
kunnen snijden ook niet mijn hertog Louis. En
van hèn hield ik, Kom, kom, Klaas, word niet
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week! Wat is dat, tranen in de oogen? 0, groote
stomkop, ga je nu treuren, omdat je niet je heele
leven lang denzeifden dronk kunt drinken? Is de
wijn niet meer als vroeger? Hij is daarom nog niet
minder lekker. Drinken wij! Leve de koning die
drinkt! En leve zijn dronken volk!
En dan, om oprecht te zijn, lieve kinderen, goed
is een goede koning, maar de beste ben ik. Laten
wij ' vrij zijn, lieve Franzosen, en onze meesters te
grazen zetten! Mijn aarde en ik beminnen elkaar,
hebben genoeg aan elkaar. Wat heb ik te maken
met een koning van den hemel, of van de aarde?
Ik heb geen troon van noode, noch hier beneden,
noch daar boven. Aan ieder zijn plaats onder de
zon, en zijn schaduw! Aan ieder zijn lapje grond en
zijn armen om het te bewerken. Wij vragen niets
anders. En als de koning bij mij kwam, dan zou ik
zeggen:
„Je bent mijn gast! Op je gezondheid. Ga zitten,
daar! Neef, de ééne koning is de andere waard.
Iedere Franzoos is koning. En de kleine man is
meester in zijn eigen huis."
..

.
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„Wat," zei broeder Jan, „spreek je ook al in
rythmen?"
„Bij de liefde Gods, ik voel dat mijn rythmen
zullen zijn als van de anderen; wacht maar af, en
vergeef me, als ik geen vurige, purperen rythmen
kan scheppen."
Pa n tagr uel, V 46.
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Elk deel vormt opzichzelf een afgerond geheel.
Deel 1-6 derde druk; Deel 7-10 tweede druk.
Het tiendeelige complete werk is in 3 hoofdtijdperken verdeeld:
JAN CHRISTOFFEL
1. Het Daghet. — 2. Ochtend. — 3. Jonge Jaren.
4. Verzet.
JAN CHRISTOFFEL TE PARIJS
5. De Kermis der ijdelheid. — 6. Antoinette. —
7. Binnenshuis.
HET EINDE DER REIS
8. De Vriendinnen. -- 9. Het brandende braam
-bosch.—10De
Nieuwe dag.
Prijs der tien deelen compleet in eens besteld
ingenaaid f 22,50; gebonden in 10 linnen banden
met stempels van J. van Krimpen 1 35,—.
Deelen afzonderlijk besteld ingenaaid f 2,65, gebonden f 3.90.
JEAN CHRISTOPHE het geweldige epos van
het leven van een kunstenaar, dat alle problemen
van onzen tijd behandelt en het volle menschelijk
leven beroert, de tragedie van een geheel geslacht
verscheen in de Hollandsche vertaling nadat het
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... „HET SCHITTEREND POEËM IN PROZA" .. .
... „EEN STOER EN KRACHTIG MONUMENT"...

eerste deel in de Fránsche uitgaaf reeds zijn ó2sten
druk telde. Het is in vele talen door duizenden en
duizenden gelezen, bewonderd en herlezen en ook
hier te lande werden tot de verschijning van de vertaling van Klaas Breugnon 30498 deelen verkocht.
Het verwierf in 1915 den NOBELPRIJS.
De Hollandsche vertaling werd met groote waar
ontvangen. Enkele uitspraken uit de pers-dering
volgen hier:
... „ik kan niet anders doen dan herhalen, dat, volgens
mij, Jean Christophe het boek is van onze moderne wereldlitteratuur. Wat Dante was voor het Italië en de wereld van
zijn dagen, Goethe's Faust voor de 18e en 19e eeuw, dat is,
meen ik, Jean Christophe voor onze 20e eeuw met al haar
idealen en zoeken, haar ontaarding en het gloren van een
nieuwen dageraad ..."
„Het is mij een vreugde, dat ik naar aanleiding van deze
vertaling iets schrijven kan over den schrijver en zijn werk.
Er is toch geen pen en geen boek, die zulk een diepen indruk
op mij gemaakt hebben, als die van Romain Rolland"...
„Tien deelen in het bekende Fransche romanformaat,
waarvan sommige met fijne letter gedrukt zijn, kwamen er
op mijn boekentafel te liggen, in dagen, waarin door verschillende redenen, de lust niet bitonder sterk in mij was
om mij in letterkundigen arbeid te verdiepen. Ik sneed
echter een paar deelen open. Al bladerende las ik een paar
zinnen, fragmenten die mijn belangstelling wekten en ik las,
en las, tot ik tot mijn verbazing merkte, dat het boekenbergje
langzamerhand verdween onder mijn bewonderende belangstelling als of niet al mijn werk gedaan moest worden. Het
leek mij echter of die eigen arbeid beter opschoot toen ik
reisde in het land, door dat boek ontsloten...
„Soms was het of het boek een spiegel was, waarin elk
mensch zichzelf weerkaatst zag, met al zijn zwakheden,
hartstochten, maar ook met zijn eeuwig verlangen naar wat
niet van deze wereld is .. .
... „Het boek werd voor mij een andere Divina Commedia
van een modernen Dante, die het verderf en de zonde van
zijn tijd beschrijft... IDA HEIJERMANS. De Vrouw.
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... „EEN STICHTELIJK, EEN VROOM EN HELDHAFTIG, EEN CHRISTELIJK BOEK" .. .
Voor volwassenen geschreven, zal het boek (Deel I, Het
Daghet) zeker bekoren door zijn zuivere en kunstmatige ontleding van den kleinen kunstenaar, Jan Christoffel, door het
snel en pakkend vertellen van den schrijver. De auteur leeft
met zijn kind mee met een liefde en een belangstelling, een
kennis van de kinderziel en een vermogen om die uit te
lijnen, die gewoonweg verbazen en meer dan eens ontroeren.
Werkelijk een heel mooi boek. De Tijd.
... Laat men hier dan ook toonen dat men de waar
verheffende en diepontroerende, daardoor het leven-achtige,
verrijkende, kunst, metterdaad op prijs weet te stellen.
Als men zich het werk geleidelijk aanschaft, heeft men iets,
wat schoonheid brengt. Niet voor een enkelen dag, doch
voor het geheele leven, want men kan het herlezen zoo vaak
men wil en toch blijft het altijd mooi.

Nieuwe Arnhemsche Courant.

... „Een roman van 10 deelen, in onzen haastigen tijd van
vluchtig schetswerk, wie zal tijd vinden om een boek van
zulk een langen adem door te werken !
Wie echter overtuigd is van het genot en het „nut" van
boeken lezen, zal zich niet laten afschrikken en ervaren dat
hij van dezen roman zelven buitengewoon geniet...
„De vertaling van Jan Romein aarzelen wij niet voor
te noemen, heele gedeelten zijn er, waarin wij ter--treflijk
nauwernood voelen, dat zijn werk vertaling is. Dat is geen
geringe lof. Vertalen is een hoogst moeilijk werk, maar hier
is met groote liefde gearbeid, en men voelt de genegenheid
van den vertaler voor het origineel." P. Geloof en Leven.
... „Dit boek moet in handen komen van duizenden. Het
voert ons op van de laagten dezer wereld tot het opperste
geluk: dicht bij God, in God.
Dit boek is een daad ..." Bredasche Courant.
„Ook in onze taal zal men dus het machtige psychologische kunstwerk ... kunnen genieten."
HENRI DEKKING.

Rotterdamsch Nieuwsblad.

,,,,... Ze zat een boek te lezen, zeker wel een deel Jean
Christophe ... merkt Carry van Bruggen in haar laatsten
roman ergens op. 'n Bewijs hoe populair dat tiendeelige werk
is geworden." De Hofstad.
„ ... Buitengewoon treffend weet Rolland ook in de
laatst verschenen deelen ons een schildering te geven van
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... „EEN ANDERE DIVINA COMMEDIA VAN EEN

MODERNEN DANTE"...
vrouwen, die hoe verschillend ook — allen één eigenschap
gemeen hebben; de behoefte om liefde te geven. En onder
die figuren blinkt boven allen uit: Antoinette, het bekoorlijke
meisje, dat zich met bovenmenschelijke inspanning wijdt
aan de zware taak om haar jongeren broeder de middelen
te verschaffen, welke voor de voltooiïng zijner opvoeding
noodzakelijk zijn ..."
Utr. Nieuwsbl.
„ ... Iedereen zouden we willen toeroepen: leest „Jan
Christoffel" in zijn geheel. Het gansche werk, in al z'n
onderdeelen, vormt een samenhangend geheel, waaruit niets
gemist kan worden, wil men den hoofdpersoon uit het verhaal als mensch dus leeren kennen en begrijpen — "

Utr. Dagbl.
... „Deze deelen vertaling doorlezend, geniet schrijver
dezes van Romain Rolland's arbeid voor de derde maal.
En ... juist ... heeft hij beseft, ieder oogenblik, hoe zeker,
hoe onwrikbaar vast, een verhaal als Jean Christophe staat,
voor altijd in de literatuur der wereld ... „Men zit bekoord,
ontroerd, tevens diep getroffen" .. .
JOHAN DE MEESTER.

N. R. Crt.

... „Daarom is het een stichtelijk, een vroom en heldhaftig, een christelijk boek.
De vertaling is blijkbaar met groote zorg en met liefde
gedaan...
Het behoort en zal blijven behooren tot de wereldliteratuur. Mogen degenen van onze lezers, die het boek nog
niet kennen, door deze regelen opgewekt worden, alvast
het eerste deel aan te schaffen. Dan volgen de andere van
zelf." Ds. P. ELDERING, Nieuw Leven.
.... „Er zijn weinige boeken, die in de laatste jaren zulk
een opgang gemaakt hebben als Romain Rolland's Jean
Christophe. Jean Christophe is een figuur geworden in de
letterkunde, een- stoer en krachtig monument. Een boek van
diepe menschelijkheid en van schrijnende realiteit. Een
schepping, die ieder mensch moet kennen. In tien deelen
verschijnt er thans een Nederlandsche vertaling van; een
geauthoriseerde vertaling, die tevens het voordeel heeft een
heel goede vertaling te zijn. Zoodat thans ook allen, voor
wie de oorspronkelijk tekst moeilijkheden mocht opleveren,
het boek in eigen taal kunnen genieten. De fraaie uitgaaf
maakt deze serie-romandeelen tevens tot een heerlijk bezit.

Utr. Prov. en Sted. Dagblad.
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