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I.
IT is een verhaal ergens uit een steenkloppersgehucht in het hoogland van de
Ardennen .
Daar,
van condom, liggen de logge

heuvelgevaarten, met de rotsgroeven als
gapende wonden in de wild bewassen
helling en gutst het waterlawaai van een fel bergstroompje door de dal-engte . Die heuvels, in zware
opschuiving en verdringing van elkaar, staan plomp,
breed omhoog gestooten in de lucht, -* of zij wijken

wijd uiteen, liggen in lange lijnen, reikend naar
de verte van den horizon, als een jacht rennende
dieren, die met gestrekte lijven draven, den bulk
op den grond.

Op zoo'n hoogte ergens, het gehucht, armoedig en
grijs-begruizeld en verloren in de eenzame ruimten
van het bergland .
Beneden, langs den heirweg, op groote afstanden
van elkaar, een huffs of tien, meest herbergen, de
achtergevels tegen de helling gebouwd : op den weg
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altijd, van ver of nabij, het paardengerfnkel van
vrachtkarren, die de steenen rijden van de groef naar

het naaste station .
Daarboven, op de indeuking van een heuvelkop,
van beneden of niet to zien, het eigenlijke gehucht :

een samenpakking van kleurlooze krotten van huizen,
aan en in elkaar gebouwd op de engte van het klein
plateau ; een klomp van huizen, als zoo to zamen in
een opwassing van armoede en vuil uit den berg
omhoog gegroeid.
Verderop, hier en daar, nog een alleenig woninkje,
hangend tegen de hoogte, met een tuintje, en een
weilvlakje met vruchtboomen .
En dan, in de rondte, overal, de onstuimige groci
van al het groen uit de bergflanken ; donkey, woest
groen, dat als een dreiging van breede blader-barer
langs de boogtea neerstroomt ; bataljons van groen,

geweldig, die van order of de heuvels opstormen ;
monsterkronen van groen op de topper ; mantels van
groen, lang afslepend in het dal, * eene overweldigende uitbarsting van violent, sterk lever uit den
ongerepten groed .

Daartusschen, de steenschachten, verscheidene,
rechts en links ; groeven van rood-grijze rots ;
wijde
groeven, bij 't late licht van een kleurigen avond,
als warm-bloedige wonder in jong vleesch ; vaaldoode

lupus-plekken in 't lijf van den berg, bij somber weer ;

en in de helle zon, hardsteenen holen met steil-schil-

ferende warden, waar, langs de scherpe kanten, het
licht kaatst als een witte brand .
Aan den ingang van zoo'n groef, wachtende wagers,

met het dubbelspan forsch geschofte paarden, sours
drie v8br elkaar, hangend half to slapen in het zwaar
tuig ; van tijd tot tijd, een knersing van ijzerbeslagen
leer tegen disseiboomen, een paardekop breed schud-
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dend omhoog gaand ; -- dan een veeg rechts en links
naar het jeuk-rillend lijf, en het getinkel van de haambellen stijgt als een metalen geluidzwerm tusschen

de wegvluchtende vliegen in de lucht .
Sours, ongeduldig, begint een paard to trappelen,
kuilen slaand door het rotsgruizel heen tot op den
zwarten ondergrond .
Verderop in de groef, zware handkarren, volgeladen heen en leeg terugrijdend over een spoor van
zwiepende planken, een man er voor, een man er
achter, trekkend en duwend met strakke spierspail-

ning van hun geweldige werklijven : verweerde, brute
kerels, met barstig rood vel over een beenig gezicht,
de boezeroens wijd open op de harige, zweetnatte

borst . Zij rijden de steenvrachten uit de vernauwing
van de schacht naar den uitgang, naar de warhtende
wagens : een volgestapelde kar heen, dadelijk een
klaarstaande andere leeg terug, dat honderd malen
op een dag, heen, terug, heen en terug
Sours, bij

het wegrijden, springt een van de jonge kerels, met
een plotselinge uitgilling van baldadig plezier, in de
leege kar ; gebogen houdt hij zich staande, de beide
handers steunend op de zijplanken, en de ander met
een langgerekten joel ook, rijdt hem in ren tot achter
in de schacht .
Aan den ingang van de groef laadt men de steenen
uit de kar in de groote wagens : dat is een heen en
weer gereik van grofharige handers, een gezwaai van

armen, bloot uit opgestroopte kielmouwen, een ketsend gerol van keien op en over elkaar in de holte
van den wagenromp .
Dan, als de wagers vol is, komt er een voerman to
voorschijn, etend, de open tinnen bierkruik in de hand :
een rood-verbrand gezicht boven een gespannen kiel
over kolossaal vleeschlijf . Een laatste teug, het hoofd
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achterover op de uitbollende nekplooien, drinkend
met ingetrokken zuigwangen en hard keelgeklok ; dan,
de kruik dichtgedraaid, neergesmeten vbor op den
wagen, boven op toegevouwen paardendek en voermansjas - zweepgeklak, schreeuwen, hail hu! hail
schrap zetten van paardepooten, trekkend doorbuigen
van paardelijven in 't gareel ; knerpend en krakend
een halve wenteling van de zware wielen,
en met
een plotseling gedaver rolt
den hobbeligen grond heen de
Diaper de schacht in staan
lage dingen, als gehurkt op

het wagengevaarte over
groef uit .
de rijen stroo-Lenten,
den grond : twee stroo-

gevlochten wanden, in een driehoeksf iguur uitstaand
tegen elkaar, een opening tegen den rotswand, de
andere vrij, van zon en wind af . Daarin, mannen,

kruisbeens zittend, die de ruwe keibrokken afbikken
in vierkanten vorm .

Nog meer naar achter, opstapeling van planken
en wagens, die niet in gebruik zijn ; daartusschen,

gereedschappen en de kleerbundels en de drankflesschen van 't werkvolk ; dan afbengelend touw Tangs
de wanden, hat donkere ruitwerk
van opstaande
ladders, en eindelijk, hangend tegen de steilte van
den rotsmuur, op de van boven neergelaten plankvloertjes, de steenhouwers, heel klein lijkend op den
afstand van beneden, en die, daar van hoogy uit, met
hat regelmatig kort gezwaai van hun dwergarmen,

den omtrek vol maken met hat droog, hard gebik
van houweelen op steep ; de stukken brokkelen bolde-

rend naast hen op hat plankiertje peer, tot ze zitten
tusschen bergjes rots ; dan is er een opgeijl en volgelaad en snel omlaagzwiebelen van mandjes aan
zwengeltouw ; en wear vangt hat kort-verhallend pikkekloppen aan . . .

En al naar hat grillig scheuren van de wanden
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teekenen zich daar in de rood-grijze rots vaaglijke
menschenbeelden -- vrouwenprofielen in evene lijning
van news en kin, mannenkoppen met oude rimpeltrekken en lange baarden - soma ook woeste sproken

van vluchtende meisjes, bet fladderende haar in den
wind, -- of processie's van monniken in lange gewaden,, stil achtereen, -- dan weer dierengedrochten,
scherpgetande muilen, koppen met geweldige kammen
erop, uitgestoken klauwen met monsterlij'k gewette
nagels, zwierende maven en staartpluimen
's Avonds, van beneden of door bet groen been

gezien, lijkt dat rotsrood vaak luchtgehard,
spierstevig menschenvleesch, de naakte romp van een
reuzenjager, die bewegeloos achter hoop lariagroen
op zijn wild Ioert .
De grootste van die vele verspreide steenschachten
om bet Ardennengehucht, die, welke de arbeiders zelf
„la Gueule" hadden gedoopt, lag ver of van bun woonplaats
een half uur rijdens web bangs den grintweg

voor de vrachtkarren, maar een korter boschlaantje
bracht er hen in een klein kwartier .
De schacht gaapte hoop in de helling van een der
wildst begroeide heuvels. Beneden, aan den voet van
de hoogte, holderde met luid watergeplas bet riviertje
over de kwartsbbokken, strijkelings bangs een dubbeldam van dicht braamgewas .
Niemand kwam daar ooit beneden, behabve de
visschers, die van steenplaat op steenplaat stappend,
midden door bet water been, bet stroompje afhengelden .

Voorjaars ontboken daar de braamslingers in monsterbouquetten van wit en teer rood ; later in den
zomer was alles er scharlaken-hel gesterreld door de
duizenden ronde vruchtoogj es, die de zon dan rijp
blakerde, blinkend gitzwart of dot wazig-blauw ; in
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gansche oogsten vielen ze ten leste to rotten op den
donkey vochten grond, of het water spoelde ze znee,
moesde ze fijn in zijn golfgejaag over de keiige bedding . En ieder jaar lengden de rankers, slingerden
nog wilder dooreen, schoten op, zwiepten neer, sleepten in den stroom, wiesen in steeds nieuwen groei
uit den zelf-gevoeden bodem tot een ondoordringbare
wildernis van stekelig getakte en hard-donkey blauwig
groen Soms knapte de f elle golfgang een badende
rank af, die dan langzaam mee voortslierde, als een
groenkrans op het blond watergekuif .
En boven dien braam-chaos, in teugelloosheid van
overleven, holders de woeste hoyden van het geboomte
tegen de herghelling omhoog .
Dichte gelederen van recht-stammige beuken en
berken ; eiken in storm-marsch, met den geweldigen
groei van ineengedrongen tronken en het dreunend
gestap van opknoestende wortels ; zwaaiende pijnen,
als razend van oorlogszucht ; -- en de lijfwacht van
de sparren, in staatsie-gewaad, deftig schrijdend
die, langzaam en voornaam door de zwaarslepende
golving van hun eerekleuren .
En tusschen die alien, de verminkten en doodmoeden : boomers strompelend op krukken, de gevallenen
tegen de anderen aan, steun zoekend met smeekende
blader-armen, de loom hannende larixen, als achterblijvers in die felle vaart .
Een enkele, alleenige beck, met langen, Ienigen
stain, rende, even voorover-gebogen, ademloos, de
anderen voorbij
En het benauwde heestergroen tusschen de boomers
was overal als onder den voet geraakt ; het worstelde
om overeind to komen, hulpzoekend met stuiptrekkende kronkeitakken, het klemde zich vast aan de
beenen van geweldigen naast zich, liet zich meesleuren,

ii
lang uitgestrekt over den grond, geluideloos roepend
in doodsangst met de bevende bladermonden .

Lage bosschen van akkerhout hurkten in massa
op den grond, klaar om zoo op to vliegen ; of ze lagen
plat voorover op den bulk, in hinderlaag, de wapens
in den arm .
En voorbij ze heen stormde weer ander groen naar
omhoog, de schachtwanden Tangs in triomf van bijna
boven zijn, de halzen rekkend om over den bergrand
been to zien .
Van alle kanten drong het belegerend gebladerte
de steengroeve binnen . Aan den ingang schoot het

elzenhakhout op, en de vlierstruiken en het acaciagroen ; van weerszijden liep een vlugvoetig, jong
berkenbosch, en een duizelige l sterbes, die zich to
dicht bij de steilte had gewaagd, was voorover geslagen, hield zich krampachtig nog vast, het bloedrood
gereten lijf schurend Tangs de mes-scherpe rotspunten .

Van boven loerden de hazelaars over den schachtboord ; daar klauterde ook het eiloof naar omlaag,
stappend met de blinkende voeties Tangs de zelf-gespannen touwladders . Uitgegraven, zware knoestwortels staken er naar voren, als angstverwrongen
ledematen van levend begravenen .
En midden in de brigades van dat dol-baldadig
groen, - dat geel-groen, en bruingroen en blauwgroen, hel, light, en zwaardonker -- daar tusschen
in lag de schacht als de diep-doode uitkuiling van een
geweldig gebarsten born midden onder de belegeraars .

IL
A Gueule was een van de warmste groe-

ven uit de streek . Zij lag op het ZuidOosten .
's Zamers, als de zon tegen den middag
al hoop stond aan de strak-blauwe lucht,
dap was de schacht inderdaad als een
wijd open bek van den berg, die met iederen ademtocht tusschen zijn gulzige lippen de hitte deed toe-

vloeien, inzoog en opslorpte . Dan werd het daar binnen de drie rotswanden, als een reservoir van ver •
blindend licit en blakerende atmosfeer .
Tan den eenen kant der schacht naar den anderen
zag men de gulpen heete lucht tegen' de steep-steilte
opgolven, afstooten en weer vergaan in zich ze1f . De
hellende dakjes van, de stroo-tenten op den grond

blikkerden als baar gouda de rotshelling was als een
muur van wit-zengend metaal ; overal sprong het licit

van de schilferkanten terug in een stekeling van flitsende zilvernaalden ; de stofscherfjes van 't gebikte
steep dwarrelden met ertsglimmingen door de gloeiende
lucid .
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De manners hunkerden naar 't schaftuur, begonnen

to loomen met hun werk . Met ver ontbloote bovenlijven zochten zij de schaarsche schaduwplekken .

In de schacht werd het een walgelijke broeiing van
hette en menschenlucht ; uitwaseming van tweet-natte

lichamen en benauwing van goorheid en stof .
Steenkloppers, van boven uit de groef., van hun
hooge stellages af, schreeuwden naar de voerlui aan
den ingang :
„Ben je mijn wijf nog niet tegengekomen? Hoe last
is het? Scheien wij; haast uit?"
Een ander riep tegen den ploegbaas, dat hij levend
hing to braden, dat hij naar beneden wou

De sjouwers voor de handkarren bleven talmend
staan uitblazen na iederen nt .
Dan, een voor een, uit de schaduw van het boschweggetje, of Tangs den wit-warmers grintweg, kwamen
de vrouwen opdagen ; zij brachten kannen of flesschen
met drinkers en etensschalen in bonte doeken geknoopt,
bengelend gedragen bij de saamgestrikte
punters . 't Waren meest havelooze, vroeg oud-gewerkte
wijven, blootsvoets en zonverbrand, met een strakke
gelatenheid over zich van armelijke afsloving, en van
weinig woorden zoo Tang ze niet keven onder elkaat
of met haar mans .

Enkele jonge vrouwen waren er oak bij, die lachten met nog frisch glinsterende tanden in een al
verflenst gezicht.
Op vaste plaatsen, in de schaduw der struiken,

legden de meesten het gebrachte neer, schreeuwden,
tot ze antwoord kregen, twee- driemaal den naam

van den man, voor wxen 't bestemd was, en gingen
dan heen . Anderen bleven, met hun pakjes aan den
arm, staan wachten.

Voor de schacht was het flu een dwarrelend geloop
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door elkaar, een gekleur in de felle zon van vrouwenrokken en lijven, paars, rood en bruin, en een geslier
van wijd-bollende blauwe schorten .
Dan, een voor een, dadelijk na elkander, als een
echoomg van stilte, zwegen de bikkende houweelen ;
-- de laatste hamerde nog even alleen door met een
schriel wegklinkend getik uit de hoogte . H et keigerol
en het wagengeratel hadden al eerder opgehoud~n .
Slof-loopend en met verhitte gezichten, weinig
spraaksch ook, kwamen de manners bij drieen en
vieren naar buiten .

Ieder ging op zijn gewoonlijke plek zijn maal
halen, zocht zich een hoekje in de schaduw, waar hij
kon zitten leunen, zette dan de schaal op de omhoog

getrokken knieen en began . Enkelen lieten zich het
eten aanreiken door de vrouw, die was blijven wachten,

vloekten sours over het kooksel, dat hun niet aanstond .
Twee vrachtrijders maakten gekheid met een jonge
deem, die het eerst zelf had uitgelokt, en dan nijdig
tusschen haar lachen in, zich verweerde met gestomp
van haar stevig-harde werkarmen .
Nog een paar vrouwen, met rood-glimmende zweetgezichten, kwamen het pad af, hijgend van het loopen
op een drafje, omdat ze zoo last waren .

Alle manners zaten nu to eten ; niemand sprak zoowat .
,Is Catherine er nog niet geweest?" vroeg opeens

een van de wachtende vrouwen, „wordt haar oom
vandaag weer eens overgeslagen?"
Maar zij kreeg geen antwoord ; wat zij zei ging verloren tusschen het luidop-smakkend gekauw en het
geslok van al de hongerige monden .
,,Is de Bait er niet?" vroeg ze dan nog eens, ,,is hij

vandaag niet op 't werk?"

Een paar manners keken toen op en begonnen to
roepen ;
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„Ee ! Bult 1 Jan Bult ! waar zit je?"
En heel van achteren uit de schacht klonk het

antwoord : een grove, dikke stotterstem, moeielijk en
langzaam sprekend met een niet mee-willen van trage,

slappe vleeschlippen :
„Zanik maar niet! Houdt jullie mond! 't Nest is er
toch flog niet . 1k eet wel als jullie klaar bent !"
De vrouwen lachten schel op ; het zeverig tonggebroddel van die oude-mannenstem maakte ze altijd
vroolijk .
Een van haar ging onder de struiken kijken, of het
kind sours de schaal er al neer had genet, maar
knikte van neen .

Uit de grovf klonk nog, geheel onverstaanbaar nu,
het gehakkel van nijdige woorden, die wegzonken,
als dikke geluidmassa's, in de weekheid van bun
eigen, flatten klank .
„Laten wij hem eens kwaad maken!" zei de jonge
deem, en, naar de schacht loopend, begon ze to
roepen :
„Toe, kom maar, Jan Bult! kom maar! Catherine
is er al lang ! Ze staat op je to wachten! Een lekkere

voile schaal! kom gauw!"
Met hongerige haast hoorde men den man door
de schacht komen aanstrompelen, praat-brommend
nog zoowat in zijn stottertaal, maar van pleizierigheid
flu, omdat hij ook kon gaan eten

Dan kwam hij to voorschijn tusschen de vlierstruiken aan den ingang .
't Was een van de oudsten onder de keibikkers, eea

man van een zestig jaar ;
lichaam,

met

een groot waggelgaand

langzaam-onzekere,

tast-schrijdende

voeten en een grijs, stoppelharig hoofd, kolossaal in

zijn breedte van kaken en zijn uitronding van achterschedel en slapen . Dat hoofd, weekvleezig, dook zwaar
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neer in de uitkuiling tusschen de hooge schouders .
Zijn rug was vrijwel recht, maar het was de wegzakking van dat groote, ruig-behaarde hoofd in den
breeden romp, die hem den naam van de Bult had

bezorgd.
Buiten, bij de anderen gekomen, draaide hij zich
met een moeilijk bewegen van zijn stuurlooze spieren
van rechts naar links, pijnlijk blikker-starend uit de
kleine, rood-beloopen oogen .

In lange rijen, of in dichte kringgroepen, al naar
den vorm van de schaduwplekken op den grond, zaten
de mannen, gehurkt en geleund, to eten ; overal het

op- en neergaan van de haastige vorken, het breeduit gekauw van de dik-gespannen wangen, het rondschrapend tin-gekras van de lepels over den bodem
der schalen . In de windlooze warmte onder de boomen
hing de lucht zwaar van den damp van vet eten en
van de weee geur van lauw bier .
En daar tusschen in stond de oude strompelaar,
gulzig snuivend als een uitgevast beest dat voedsel
ruikt, zoekend met het honger-gekijk van zijn gebrek .
kige oogen naar zijn voile schaal, die men geroepen
had dat er stond .
Toen, eensklaps losbarstend, de handen op de lachschuddende heupen, schaterden de vrouwen het nit ;
een paar mannen ook begonnen to plaaglachen, roepend tusschen hun eet-geslok door .
En de keibikker, met een plotselinge helderheid

in zijn doffe hersens, begreep, dat ze hem voor den
gek hadden, begon schreeuwend to schelden in oplaaiende drift, met een breed dubbelslaan van zijn
slappe tong tusschen

borstelbaard .

de dikke hanglippen in den

En hoe harder hij ganging, des to harder gierden de
vrouwen het uit van pleizier .
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Toen, eindelijk, zei er een :
„'t Is toch niet mooi van die meid! Zij last hem
altijd wachten! Als 't van haar afhing, kreeg hij niet
veel! Zij loopt maar rond en doet niets ! Ik zou wel
eens willen weten, waar ze altijd uithangt!"
E .', de keibikker, voelend dat men hem beklaagde,

draaide dadelijk weer bij, begon nu zelf oak to lamenteeren : was het geen gemeene behandeling? ze
moesten het allemaal maar eens zeggen! Zoo'n vervloekte kwade meid! Hij werkte toch ook niet voor

niets? Hlj deed zijn week zoo goed als de anderen .
En nooit kon hlj met iedereen meeeten . De helft van
de keeren was ze toch wel to last . Altijd moest hij
wachten, achter in de schacht, omdat hij de lucht
van een andermans eten niet verdragen kon, als hij

zelf honger had! . . . Gestut in den rug door den
schachtwand, stond hij daar, gebaren makend om zijn
zeverig' tong-gestamel to doers begrijpen ; - bruuske,
half-wezenlooze armwijzingen en gezichtstrekkingen,
onverwachte beweeg-hoekingen, omdat hij zelf geen
stuur had in het werken zijner spieren
De vrouwen bleven nog zoowat lachen, elkaar
met den elleboog aanstootend - maar ze gaven
hem toch gelijk : „'t was een kwaad nest, een kwaje
meid !"
„Je zoudt ze

je zoudt ze

" stotterde de man,

en zijn twee vuisten, kramp-gebald, gingen met dreiggebaren de lucht door .

De andere werklui letters al niet langer op wat
er gebeurde . Ze waren wel aan zulke uitbarstingen
gewend . -- Wie klaar was met eten ging zijn schaal
weer onder de struiken zetten, waar hij ze vandaan
had gehaald, of hij reikte ze over aan de vrouw, die

er op stond to wachten . Dan strekte hij zich rechtuit
over den grond, het hoofd in de pet of op de ineenC TI ERINE .
2
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gerolde jas en ging slapen . Sommigen kropen tusschen
de wielen door onder een kar, waar schaduw was of
legden zich er boven in . De meeste vrouwen gingen

flu weg, het schaduw-laantje weer in, lachend even
omkijkend flog naar den keibikker, die halfluid bleef
schelden voor zich heen . Honger-starend zag hij iedere
leege schaal na, die weer in den doek werd geknoopt
en meegenomen .

Een paar vrouwen talmden nog met het opbergen
van het etens-gerei, nieuwsgierig hoe het zou afloopen,

als Catherine eindelijk verscheen .
Op dat moment kwam er, den grintweg Tangs, een
van de groote steenwagens leeg naar de schacht gereden . De voerman liep vooruit, een jonge, knappe
kerel, wat klein, breed en lenig van bewegen in
zijn wijde, losgeknoopte kiel .
Zoodra de keibikker hem in de verte zag aan-

komen, beROn hij weer heftig, luid-uit to schelden op
het kind, dat er niet was,
ziin dikke stamelstem
steeds rauwer uitzettend om toch over het aldoor harder waaengeratel heen verstaan to worden .
't Voorste paard bij den teunel grijpend, liet de
voerman, men een krachtigen aanruk, zijn driespan
het laatste eind van de helling opdraven,
't Was nog een jongen eigenlijk, hoogstens achttien, negentien jaar ; het kort, zwart haar groeide hem
laag op 't voorhoofd en ver over de slapen ; donkey
bruinrood lag de zonnebrand hem over 't gezicht en
rond den bovenhals, scherp afgeteekend daar tegen
het frisch, rozig vleesch er onder .

Dan, in breede zwenking, met fel gekners van
strakgespannen
kettingtuig, draaide de wagers de

schacht in en stond stilt de paarden, in draf, steigerden even, plantten diep de hoeven in den grond,
stuitten met bet schrap staan van burs pooten en met
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het tegenhouden van hun sterke dijen den gang van
den rollenden wagen .
„'t Is een duivelskind! een duivelskind!" schreeuwde

de keibikker, „een beroerde kwaje meld!"

,,Is Catherine weer to last?" vroeg de voerman aan
de vrouwen . Die gichelden, onder elkaar .
,,Ze is immers nooit op tijd! jij praat wel altijd met
haar heen, maar je weet het ook wel . Je zult er later

nog pleizier van hebben!"
Zonder meer to vragen ging de jongen naar zijn

wagen, haalde van onder een plank op den bok een
deal van zijn eigen maal voor dien avond : dikke
sneden grof brood met worst er tusschen . Die duwde
hij den keibikker in de hand .
„flier, pak aan, begin nou maar vast . Dat f s altijd

wat, als je honger hebt . Eet hat maar op, ik heb toch
genoeg . MMaar houd je dan ook stil, als Catherine zoo
meteen komt, last haar met rust
Ik heb nog bier
over ook . Wil je bier hebben?"
„Dat heeft hij zelf genoeg," zei een van de vrouwen,
„dat brengt hij altijd 's morgens mee voor den heelen
dag ."

De keibikker was dadelijk aan hat eten gegaan ;
met zijn al vratig volgepropten mond kon hij niets
zeggen, maar hij maakte met hoofd en handen begeerlijke bewegingen van neen, heftig ontkennend uit
angst dat hij heti gebodene niet krijgen zou . En de al
brokkig uitgebeten broodsneden voor zich heen
zwaaiend, er nog afetend onder hat gaan, waggelstrompelde hij wag, weer de schacht in, om zijn

kruik to gaan halen . Men hoorde zijn plomp schuifelloopen, tot hij achter in de groef was ; toen

bleef hat een heelen tijd stilt als hii eindelijk
terug kwam, liep een natte bierstraal hem recht
over zijn kiel en zat hat bierschuim hem nog
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geel vlokkerig in zijn borstelbaard, door 't gulzig
drinken .
„Heelemaal leeg," stotterde hij, de kruik ten onderste boven houdend, „heelemaal leeg . Er was van
morgen geen bier meer in huffs . Catherine zou bet
"
meebrengen
De voerman zag web, dat hij bog ; maar hij nam
toch de gedeukt tinnen flesch, vulde haar meer dan
half met bet drinken uit de zijne .

„flier," zei hij nog eens, met een ruw-goedig toeduwen, „bier, pak maar aan . En als Catherine komt
vboek je niet tegen haar . Jullie, met je eeuwige gascheld en gevloek, je maakt haar hoe banger hoe
babooriger. 't Is jullie eigen schuld
"
Een tergend plaag-gelach van de vrouwen deed
hem, plotseling vuurrood, weer stil houden .
„floor hem nou eens! hour hem nou eens met zijn
Catherine
"
De keibikker hurkte nu op den grond, de kruik
krampgedrukt tusschen de trilknieen, met beide handen zijn brood houdend, en kdjkend blj iederen hap
naar bet vleesch, dat tusschen de sneden uitstak .

Een van de slapende mannen werd toen even wakker, beurde bet hoofd op van zijn pet en zag zijn
vrouw staan ; gedempt-nijdig begon hij dan to vboeken ;
bet mensch, terugscheldend, nam toch haar pak op
en grog weg .
Twee bleven er nu nog maar wachten .
De voerman zag bet tuig van zijn paarden na,

bergde zijn brood en zijn bierkruik weer weg onder
de plank en de paardendeken op den bok,
„Je lijkt web gek," zei een van de vrouwen dan

stil goedmeenend, tegen hem, „de meid is bet niet
waard
later heb je er spijt van . . ."
De voerman, driftig, met een schebdwoord op de
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lippen, keerde zich om ; - toen, plotseling, klonk
van boven, luiduit, het schelle joedelgezang van een
hooge meisjesstem, in dof-holle echo terugklinkend

uit de gaping van de groef, en op de hoogte-kentering, waar het pad daalde naar ze toe, maar van den

anderen kant dan men wilt, dat ze komen moest,
stond, tegen de lucht, de silhouet van het kind, stil

midden op den weg tusschen de boomen, als een
jonge boom zelf, zoo stark en recht opgeschoten uit
stevige planting van haar bloote voeten op den grond . . .
Allen zagen naar haar op, even uit verwondering
niet vindend wat to zeggen, in afwachting . Alleen de
keibikker, gansch denkeloos-beestig voldaan nu door
zijn eindelijk wat to eten hebben, had haar niet hooren
naderen ; tusschen zijn broodgekauw door zoog hij, na
iederen hap, met hikkend keel-geklok het bier uit de
nauw-halzige tinflesch .

En het kind, nog zoowat neuriend voor zich heen,
in de felle zon-helderte donkey-duidelijh tegen de lucht,
wiegde daar, op het stilstaan van de breedgespreide,
forsche voeten, het kloek, smal lijf, als in willentergen van de menschen, die haar wachtten . Even

spotkijkend lachten haar oogen naar beneden . Zij
stond daar boven, zoo natuurlijk, zoo gezond, zoo
wild leven tusschen al de wild groeiende boomen
condom, als zeif een kloeke plant, een bloem, een
rozig-bruin vleezen bloem in den donkey-kleurigen
kelk van de kleeren .
Dan, eindelijk, begonnen de vrouwen to roepen, dat
ze veel to last was, dat ze wel voort mocht maken ;
de voerman zei ook al : „toe, kom, Catherine . . ."

als plotseling, de laatste broodhomp in zijn mond
gewerkt, de keibikker haar staan zag . Heftig stotterscheldend, met zijn stuurloos armgezwaai, begon hij
to conimandeeren : zij zou hem het eten geven . . . dade-
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lijk . . . zij zou komen zoo gauw als bet haar geleerd
was . . . Maar het kind liet hem stil razen. Toen won
hij opstaan, zelf naar boven loopen . De bierkruik gleed

hem, tusschen de opwaggelende knieen nit, op den
grond ; achter zich schuurden zijn handpalmen, steunzoekend, tegen den schachtmuur . Zoo kwam hij overeind, deed drie, vier zwaai-passen in de richting van
bet pad .
„Vervloekt! vervloekt! stotterde hij .
Al bet bier, dat hij in zijne leege maag had gezwolgen, was hem naar bet hoofd gegaan ; hij zwierde
even, struikelde over een steep, viel tegen een van
de vronwen aan . 't Schuimspuug stond hem in de
hoeken van zijn hangmond .
Maar bet kind, nag zoowat lachend en zingend, bleef
stil boven staan . De etensschaal had ze in de hand.

Men zag de cirkeluitpuiling van bet bord door de schort
heen, die er rond was geknoopt . Dan ging ze bedaard
zitten op een steenhooging aan den wegkant .
„Hier! bier! bier! gilde de keibikker .
Hij stond nu weer rechtop, zette zich nog eens tot
loopen ; maar weer struikelden zijn onvaste voeten,
en met een ploffenden val van zijn log lijf, lag hij

voorover op de knieen, de handen op den grond,
zich bloedschrammend over de scherp-puntige rotsschilfers .
In plotselingen schrik dacht niemand er aan hem

to helpen . Even, als een blok, bleef hij liggen, kijkend
in wezenlooze verbluffing naar zijn rood-sijpelende,

opengereten vingers .
Een steep lag vlak bij hem, binnen zijn arm-bereik .
In een eensklaps opkomende, zware dronkenmansbeneveling, tastte hij er naar, klemde zijn bebloede
haarhanden er rond heen en voor iemand zag, wat
er gebeuren ging, slingerde hij bet keiblok, met een
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kranipachtigen kracht-zwaai, boven zijn hoofd uit,
het pad op .
Gillend vlogen de vrouwen de struiken in .

„Hij wordt gek ! hij wordt gek !" schreeuwden ze .
De meeste mannen waren flu ook wakker, maar
zij bleven toch bedaard liggen, toekijkend met slaaplachende lodder-gezichten .
En het kind, boven, ook zitten blijvend, schaterde
in uitdagend, schel geluid van haar jonge keel .
De steep was op een paar passen afstands van haar

neergekomen, rolde kantelend flu weer de steilte at
mgt een gekletter van meeglijdend rotsgruizel en grim .
De keibikker, in nog zinneloozer opvlamming van
dronkenmans-woede, sleepte zich kleerscheurend over
den grond, knie-kroop met zijn zwaar vleeschlijf over

de steensplinters paar een even verderen keien-hoop
toe, greep er een
Maar toen, vliegenssnel, schoot de voerman op hem
af, rukte den steep uit de kramp-geknelde klauwvingers, schopte de anderen, die vlak bij hem lagen,
weg, duwde hem zelf overzij, den tegenovergestelden

kant uit, en holde dap het pad op paar he kind toe .
„Kerels! houdt hem vast als hij nog gooien wil,"
schreeuwde hij tegen de mannen ; en boven, tegen
Catherine, bevelend :
,,Geef die schaal hier ! Gee! hier! Je zoudt hem een
ongeluk laten begaan?"
Het kind, even bleeker geworden, had hem toch,

met haar spotkijkende oogen, kalm zien komen ; zij
liet hem flu ook stil begaan, reikte hem vastgebonden flog, het pak over, zoodat hij zelf de schort moest
losknoopen van rond de etensschaal .

„Dacht je nou," vroeg ze, „dat ik beneden zou

komen als jullie hem eerst dronken maakt?"

De voerman gaf Been antwoord, liep op een drafje

met de schaal naar de groef toe, en hielp daar den
keibikker om op to staan . Deze, zoodra hij het eten
had zien komen, was gedwee-stil geworden, list zich
flu, met een huilerig klein-kindergeteem bij de gehavende handen optrekken, zich tegen een kar aanzetten,
de schaal op zijn knieen . Dadelijk begon hij dan de
aardappel-schijven aan zijn vork to steken ; men hoorde

het gulzig-gauw geprik van de stalen tanden neerkrassen op den bodem van het bord .
Toen het kind zag dat de oude bedaard was en to

eten zat, stond ze zelf ook op en kwam een eindweegs
het pad af . Zij had een eigenaardigen gang : een evenomgooiing naar rechts en links van haar lenig, forsch
lijf bij iederen stag, dien ze deed, - heel sterk nu bij
het schokkend afgaan van de hobbelige helling . 't Was
of er aldoor een sterke wind om haar heen woei, die
de rokken fladder-plooide, in en uit, rond de dubbelkolom van de stevige beenen en om het schommelend
gedein van de nauwelijksche heupronding .
Zij was zeker niet ouder dan vijftien jaar .

Uit de opening van het laag, los jakje, rondde de
lange, nog wat teer-schriele hals,
als een recht
vleeschzuiltje, waarop het bewegelijk achterover gebogen hoofd, lachend met wijd open, rooden mond
in de zonverbrande ronding der wangen .
Even voor de schacht bleef ze tegen een boom
staan leunen, onverschillig rondkijkend met het don-

key pupillen-geflikker van onder de halfgeloken oogleden .
De keibikker zat schrokkend to eten, het hoofd
laag over zijn schaal, de oogen er niet van opslaand,
laid smakkend met de dikke vet-lippen en de breeds
stoppelkaken, 't Was of alles aan hem at : zijn heels
hoofd ; de kauwende mond ; de oogen telkens bijna
dicht door het opgaan van de bolgepropte wangen ;

25
de sjapen, werkend in en uit door 't malen van de
kiezen ; en dan zijn slobberende, slokkende keel ;
de gansche romp, hikkend en rillend bij zijn vratig
gezwelg ; en de groote, hongerige handen, gauw op
en neer, bij beurten, in haast om zich vol to laden .
De twee vrouwen vonden het vermakelijk, stonden
er lachend naar to kijken ; Catherine ook, maar meet
spottend die, ent in waig als voor een vies diet .
De voerman kreeg toen medelijden .

„Waarom last je hem ook altijd zoo lang wachten?"
vroeg hij', „'t is niet aardig van je . Je kon er net
zoo goed een half uur eerder zijn ."
De vrouwen vonden dat ook . Beiden gelijk begonnen ze tegen het kind nit to varen : ze moest zich
schamen, 't was Loch haar eigen families en hij kon
hot niet helpen, dat hij idioot was, Als haar vader

nog leefde, was hij misschien net zoo, 't Was een
schande, zoo lul als ze was . En ze dacht ook nooit
aan een ander. . .

Het meisje liet ze stil kijken . Ze stond nu, tegen
denzelfden boom nog geleund, naar haar bloote armen
to kijken, streek met den vinger de liggende haartjes
overeind, had er pleizier in, hoe die, door de zon
beschenen, glansden als een fijn weefsel van gouddraadjes over haar bruin-verbrand vel heen .
Dan, met een bedaard-brutale stem, zei ze .
„Dat gaat jullie Loch, niet aan? Je hoeft je met mij
niet to bemoeien . Kan het mij wat schelen, als jullie
je afbeult voor je kerels?"
„Toe
sussend .

Catherine

" zei de voerman, goedig-

De mannen onder de struiken lachten, het kind

aanhitsend nog door hun geroep tegen elkaar .
„Last ze maar," zei een van de vrouwen, ,,'t is een
ondeugend nest ."
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Het kind schaterde erom, zoo schel-uit, dat de
keibikker, opkijkend, weer ging broddel-schelden
tusschen zijn eten door.
„Jullie denkt altijd aan' je kinders en aan je kerels
en aan je smerige huizen," zei Catherine, „en jullie
werkt tot je leelijk en oud bent . Ik zou je bedanken .
Met mij moeten ze zoo niet beginners!"
„Toe, kom . . . Catherine," zei de voerman nog eens .
Maar de vrouwen stoven op .

„Hoot nou eens! hoot nou eens!" schreeuwden ze
tegen hem, ,,nou kun je eens hooren, hoe of zij is!"
„En jullie last je slaan door je manners . Ik zou
tech de mijne, als hij begun
ik zdu hem
!"
Een van de twee vrouwen lachte teen, heimelijk,
als een verschoppeling, die denkt, dat een van zijn
snort er boven op zal komen ; maar de andere praatte
nijdig tegen :

,,Ik zou maar zoo'n grout woord niet hebben . Zoo
zal wel geen mensch van je gediend zijn . Hij zal je
zoo ook wel laten loopen ."
Het kind keek naar den voerman .
„Bah!" zei ze, „mij laten loopen? Hij heeft mij nog
niet . 't Is nog niet zoover ."

De jongen kleurde karmozijn under zijn bruin, zonverschroeid vel ; driftig snauwde hij de vrouwen af :
„Houdt tech jullie mend! Laat haar met vree . Je
last haar dingen zeggen, die ze niet meent . Dat komt
alleen van jullie gezanik ."
't Schaftuur was teen bijna om . De manners kwamen
een veer een overeind . Een jonge vent stuurde nu ook
met een paar ruwe woorden zijn vrouw naar huffs .
Zij nam dadelijk haar pak op, droop of met de andere .

Het uitlachen van het kind klonk ze achterna op
den weg .
De keibikker had nu zijn schaal ook zoo geed als leeg .
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„'t Is niet aardig van je," zei die voerman, naar het
meisje gaand, „je maakt, dat iedereen kwaad van
je zegt ."
„Kom, zeur niet," zei 't kind, en lijdelijk liet ze
zich door hem kussen, hem dan afwerend .
„Ca zijn schaal maar Never voor mij halen, "zei ze,
„ik moet hem nou vooreerst uit zijn pooten blijven ."
De keibikker begon al to roepen : „hier! pak aan!
pak aan! hiertP'
En gewillig ging de voerman het bord aannemen ;
raapte ook de gevallen vork op, knoopte zelf de
bonte schort om alles heen, en reikte dan het pak
aan het kind over .
„Ga nou maar gauw naar huffs," zei hij, „anders
begint daar het leven ook weer ."

~ ,~-•~

u
u
u

LB ears baan koala schaduw liep hat
zandweggetje onder de boomers, Links
ging de heuvelhelling omhoog -- rechts
daalde zij of naar het riviertje toe, waarvan hat kabbel-geplas gedempt tusschen
hat groen door omhoog klonk .

Aan dien karat, fangs den zoom van 't pad, en
vender omlaag, stonden jonge, hooge berken met de
witglanzende schilferstammetjes boven hat kreupelbout uit . Dat fakers, op zoo'n helderen zomerdag,
tear-zilveren boompjes met schaduwen van groen . Zij
lieten als cascaden van loover neerzijgen boven den
weg. 't Zonnelicht lag er over als watergeglinster van
pas gevallen regen .
Links, omhoog de heuvelverheffing, velerlei wildheid van uitbottend groen : omlaag op den grond, hat
sterrelend, smaragdhelle of pluizige, tear-grijze mos

en de uitmatting van de akkerwinde tusschen bet
gras . Daarboven, de reigersbek met zijn scharlakenbloempjes en zijn snavelvruchtjes, dan kwamen de
Porsche malva's in hun purper-bloei, de paarse akelei
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en de hel blauwe bernage . Daar bengelde ook hat campanula-geklok in lichte, violette bouquetten bijeen ; daar
stonden de warrelplokken van de brandnetels en de

waaierbladen van hat varengewas . Hooger weer rezen
de bremstruiken, hel-goud vlinderend in de zon, de
dikke acacia-bossen, de frambozenheesters en de
sleedoorns en de hulsteboompjes . Nog hooger, hat

kreupelgewas van de esschen en de elzen en de
eiken, de hazelaars en de vlierstruiken en de lijsterbessen . En eindelijk, de boomers : barkers en beuken
en popels en lorken ; - en boven die alle uit, wiegend
hoop tegen de lucht, hat naaldengeglinster van ears
eenlijke dennekruin, vaal grijsgroen boven hat raze
en roestbruin van den hoogen harsmast .

Tusschen al dat groan door nog hat grillige bladgeslinger van de klimplanten . In de struiken de
vogelwikke met haar blauw-gevlagde bloemtrossen,
en de convolvulus in sneeu,wwitten baker-bloei ; dan

hat geitenblad vol rood-geribde room-kelken, uitgeurend op de windluwte . Rond de boomers rekte zich
hat klimveil Tangs de schorsruicgte en kringelde de
hop omhoog, die van boven of weer de groan-geschubde kegels in dikke proppen list neerbengelen
over hat pad .
En to midden van al de weelderigheid van dat
gxoenleven lisp hat kind, schommel-slenterend in de
stevige rechtheid van haar jong-lenig lijf .
Zij keek niet naar de bloemen en de bladeren, dacht
niet, dat de wind koel en de zon warm was, maar
onbewust leefde ze er in op, zooals een plant in een

bosch, die groeit van hat eigen levers en van hat
levee om zich heen .
Zij list zich de armen en den hals lekker bruin

branden in de zon, als een hagedis, die bij instinct
de zomerheete muren zoekt ; zij waadde de warms
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zandvoeten in een plas aan den weg, zooals een
lischplant haar wortels laat lengen naar den kant
van de beek ; zij bleef staan op de schaduwplekken
onder de dichtste lommerbosschen, zooals een varenpol zijn bladerveeren op een koelen bodem spreidt .
De weg was breed genoeg, maar 't kind liep
rakelings Tangs de struikkanten, slierend met haar
hand door 't groen ; de uitspringende loten streken
haar Tangs hall en gezicht, haakten haar vaak in
't haar . En al gaand riste zij de blader-rijtjes van de
acacia-twijgen, strooide die als een groenen regen
rond zich heen over 't pad, of zij rukte de hooge
kamillen bij den wiegelenden stengel nit het gras en
sloeg er mee door de struiken, dat rondom de witte
lintblaadjes wegfladderden in de lucht, en alleen de
goudhartjes bleven aan den gekneusden steel .

Uit een elzenbosch brak zij zich een tak, droeg
daaraan, over den schouder bengelend, het in den
doek gebonden etensgerei . Bij iederen stag rammelde
de vork tegen de tinnen schaal .
Dan zat ze neer op den grasberm van den wegkant, plukte de rondstaande, wit-gerimpelde doovenetels en zoog den honing nit de bloemlippen . Zij
raadde in een chaos van groen den aardbeipol, die
nog een laatste bezie onder zijn bladeren verstak, en
den frambozestruik, waarvan het eerste rijpe korrelvruchtje al rood-zwaar afhing aan den slappen steel .
In elken hazelaar, dien ze zag, gingen haar rappe
vingers to zoek en alle, maar even bruin getinte
nootjes kraakten tusschen haar tanden, of gleden als
voorraad in haar zak .
Toen, b j een bocht van het pad, lei ze haar
vrachtje met den elzenstok schuil achter een boom,

kroop door het groen heen, den heuvelrug op, Tangs
maar een even zichtbaar spoor van platgetreden gras
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en geknakte heestertwijgen, tot ze half boven, aan een
opens plek kwam, waar tusschen wijd-uit wiegende

jonge neuken, de grond groen glanzend zag van de

myrtillen . Daar, midden in het stekelige gewriemel

van het groenveld, viel zij op de knieen, tastend met
haar vingers tusschen de struikjes, en bij ieder takje,
dat opging, kwamen de boschbessen to voorschijn,

als een sterreling van platronde,
donkerwazige
purperbolletjes .
Eerst zette zij ; zich langzaam aan 't plukken, besje
voor besje, proevend met een pleizierig gesniak van
den dorstdrooen mond . Daar hoe meer ze at van de
water-rijpe, flauw-zure vruchtjes, hoe grooter haar

lust wend, en hoe rapper de vingers zochten tusschen
de dichtheid van het groen .
Dan riste zij de bessen bij vijven en zessen tegelijk
van den steel, propte ze met bolls-handenvol in eens
in den mond, en bij het gulzige plukken barstte vaak

het dunne vruchtvel, sijpelde haar het rood bessenbloed Tangs de vingers en Tangs het gezicht .
Toen zij den kring road zich been had leeggestroopt,
list zij zich op den rug zakken, rechtuit achterover,
rustend haar heels lijf in 't veerkrachtig getakte van
't myrtillenbed ; en rechts en links, met de naar
weerszij uitgestrekte handen, plukte ze nog op den
tast . Sours rukte zij de struikjes met wortel en al uit

den grond, hield ze boven haar opkijkend hoofd en
at er zoo de bessen uit, lachend our de kriebeling yin
het groen in haar gezicht . Als een rood-paarse diepte
telkens ging haar mond open ; haar lippen, haar tong
en haar tanden waren eenerlei purper nekleurd .
Dan, in ongedurigheid, gooide zij zich voorover
op den buik, begon met omhoog gebogen armen to
snuffelen in de bosjes boven zich . Sours begroef ze
het heels haar-warrelhoofd in het groen-gewarrel op
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den grond, hapte er zoo maar in rond naar het zwartgeglinster onder de glimblaadjes . Als ze, hooger, een
vol struikje zag, waar ze niet bij kon, dan school
ze, steunend op de ellebogen en met de voetpunten
zich afzettend van den grond, fangs de helling omhoog . De etagere, bloote beenen schuurden over het
stekeigroen, de armen ook, roodig en hard van vel .
Rond haar heen brandde de zon In middaggloed ;
een enkele ijle iep wierp zijn trilschaduw over haar
hoofd en haar halve bovenlijf .

Onder haar stond als een muur van massief heestergroen, waarlangs, ritselend, hagedissen schoven en
witte vl7nders in speling samen omhoog vlogen .
Boven was het bessenveld afgegrensd door een
sparrenbosch ; tusschen de stammen door zag men
den opperrand van den heuvel, met even den weg,
die daar fangs liep .
En midden op dat open, hellende zonneveld lag het
kind, met de danker-rood verbrandde blootheid van
haar armen en beenen, het glinsterend gewarrel van

haar rossige vlasharen, en 't schehe kleurgeschetter
van haar bonte kleeren . Die hamen waen als een
weef sel van lichtdraden rond haar hoofd ; het rood
sergen jakje vlamde haar rond het lijf en de brume

rok lag als een groote plek opbollend roestmos tusschen het gronn .
En al loonier en loonier gingen de plukkende vingers van den bodem naar den mond.
Als ze ten; leste geen bessen meet eten kon, begon

ze er mee to spelen . Kiikend met half-dichte dommeloogen, mikte ze naar een spin, die tusschen
struikjes opklom, of ze bouwde een barricadetje over

den weg, dien de mieren gingen ; en dan lag ze, in

droomerige attentie toe to zien, hoe de diertjes met
hun spinnelijfjes en hun kleine kriebelpootjes tegen
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de glad-glanzige vruchtjes

op wilden, langzaam pro .

beerend of met haastige aanloopjes, en aldoor weer
terugvielen . Voorzichtig, met een stokj e, rolde ze

een bes weg uit de rij, maakte een poortje voon het

mierenvolk, dat dadelijk, in zijn bedrijvig gezoek,
den weg er door heen vond .
Plotseling ook, denkend weer aan de woede van
den ouden steenbikker daareven, begon ze to lachen,
al harder en harder, het hoofd, in uitbundig geschok
van pleizier, voorover op de gekruiste armen . Haar
op den grond gedrukte buik deed in lachschudding
het heele lichaam op en neer gaan . A1s een golfs liep
het lachen haar over het lijf, over den hals en den

rug en verstierf in 't getril van haar bloote zandvoeten .
Een opgetrokken been kwam tot den enkel onder
dean rokzoom uit, het andere, tot de knie naakt,

sloeg zachtjes op en neerr in 't gestekel van de bessebosjes.
Dan, moe, stil zoo liggend op het blakerende zonneveld tusschen de boomen, viel ze in slaap .

CATHERLNE .

3

Iv .
A ATHERINE, een uur later, was nog op
weg naar huffs
Als een lichtland schel in de opening
van een lange boogtunnel, zoo, op het
eind van de laag overschaduwde boschlaan, in felle zonnegloeiing, een stuk
lucht, strak blauw, en een streep van den snijdenden
karweg met zijn geel, poederheet flikkerzand .
Uit
de verte was dat, door de ronde, donkere takkenpoort
heen, als een uitkijk op bare, blauwe zee, en hellen,

lichten rand van duinen .
Toen het kind al dicht bij den uitgang was, verdonkerde er even iets in de lichtstraling van het
zandgegloei : een man kwam den karweg Tangs, het
vlak van de laan-opening voorbij geschoven .
„Daar heb je diezelfde vent weer," zei Catherine
bij zich zelf ; en zij, nieuwsgierig om to zien wat hij
bij hen doen kwam, zette dadelijk haar drentelende

voeten in draf .
't Euide nerommel van de schokkende tin-dingen
in den doek had even den man op zij doen zien,
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het wegje in, maar meteen was hij ook al voorbij,
uit het gezichtsveld verdwenen van het kind .
Zij begon toen nog harder to loopen ; haar bloote
voeten zoolden beurtelings groot, rood omhoog onder den zoom uit van den mee oaslierenden rok .
Een oogenblik later stood ze zelf in den zonnebrand
der kale zandbaan .
Ire weg ging eerst rechtuit omlaan, dan, met een
draai, hoekte hij een heuvel op, steil omhoog glooiend
naar het huizengehok van het gehuchtje, boven . In
de laagte, bij die wegwending, stood een klein houtgebouwtje, met een open plank-timmering als een
torentje er boven on . Voor de deur leunde de man
naar binnen to kijken .
„'t Is dezelfde vent," zei Catherine nog eens, en zij
draafde verder, wadend door het fijn-opstuivend pulverzand, waar, glijdend bij iederen stag, de voeten
geluidloos tot de enkels toe in onderdoken .
Vlak bij gekomen, hield ze stil, bleer den man van
den kant van den weir staan aanstaren .
Het gebouwtje was een bidkapel : een planken
huisje, wit gekalkt, nog geen twee meter in 't vierkant, met een afhangend pannen-dakje en kleine
tralie-boogvenstertjes aan weerskanten . Aan de voorzij was een lattendeur tot manshoogte, en tusschen
de boutspijlen door stand de vreemde naar binnen to
gluren : een jonge man, met een kort, luster jasje
aan, waarboven een blauw en wit geruite halsboord
oprondde ; uit de even optrekkende, donkergrijze
broekspijpen kwamen gestreepte wollen kousen to
zien in lage schoenen ; hij had zijn hoed in de hand,
op den rug ; zijn dik, zwart haar krulde aan weerszij
van een preciese scheiding, midden over de heele
breedte van 't hoofd .
Catherine begon het eerst to praten .
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„Days al de tweede keer, dat je naar de kapel
komt kijken
" zei ze .
De man, even verschrikt, keerde zich naar haar om .

„Nou," vroeg hij, „en wat zou dat?"
,,'t Zou niks," zei het kind, „'k wou alleen maar
zeggen dat ik je verleden week ook al gezien heb .
Vindt je de kapel zoo mooi?"
De man had zich weer naar de lattendeur gekeerd .

„Kan dat vervloekte ding niet open?" vroeg hij, de
hand tusschen een staketsel-opening gewrongen, en
tastend aan den binnenkant naar een klink of een
grendel .
„Misschien, als je hard trekt," zei Catherine, ,,probeer het maar eens 1"
De under voelde, dat hij voor den gek gehouden
werd, ging weer, onder zijn hand uit, door de reten
staan turen .

In de kapel, tegen de muurzijde over de deur,
was een altaartje opgeslagen, met een bidbank ervoor .
Op dat altaartje lag papier gespreid, wit, maar gelig
al van 't lung liggen, met vlek-kringeltjes van regendroppels erop en afhangend in met oogjes uitgeknipten schulprand . Er on, in de midden, een zwart
houten kruis zonder Christusbeeld, met verlepte
bloemkransjes aan de beide leeg-uitstaande armen ;
een grootere krans lag aan den voet . Aan weerszijden
van het kruis glom een gekleurd steenbeeldje in
schel gebakken blauw en rood : een moeder Gods met
een bloedend hart, en een Sint-Josef . Dan stonden er

nog een paar mat-nlazen bekertjes met dorre grasbouquetten, een centenschoteltje en een wijwaterbak
met vleugel-poppetjes van wit plateel . Op de bidplank
lag een in groote maw open-gebreid kleedje over
een dun, donkey kussen .
En verder op, aan den schemerigen achterwand,
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bij het evens licht van de zijraampjes, ging een ont
kleuren-gekladder omhoog het hout ; maar wat dat
was viel van buitenaf niet to onderscheiden .
Daar stood de man naar to turen .

Catherine, rustend op den eenen, in 't gras geplanten voet, wreef zsch, met de zool van den anderen,
de kuit Tangs tot den enkel, en weer omhoog ; de
roods blootheid van de teenen verdween telkens tot
de nagelspitsen onder den rand van den rok .
Zij
begon het vervelend to vinden, dat die man niet op
haar letten wou .
„Pas maar op, dat mijn grootmoeder je niet ziet,"
zei ze dan ; „die houdt er niet van, dat vreemd yolk
zoo naar de kapel komt kijken ."
„Je grootmoeder gaat mij toch niet aan," snauwde

de man .
„Die kapel is antlers van ons," zei het kind, „mijn
grootmoeder heeft 'm zelf laten bouwen ; en ze koopt
er ieder jaar nog wat voor, en dat kleed heeft ze
ook zelf gebreid . Wij hebben er twee ; als 't vuil is
leggen wij weer een schoon, en dan wasschen wij
dit uit."
„Zoo," zei de man, veel vriendelijker op eens, „ben
jij van de Daene's, is die kapel van jullie? Is die niet
to zien van binnen? Kun je den sleutel niet eens
halen?"

„Als je mijn grootmoeder wat geeft, dat last ze je
der in," zei Catherine .
„Hoeveel geven, bijvoorbeeld?" vroeg de man,
„zijn jullie zoo arm?"

,,Of wij arm zijn gaat je niet aan . Maar als je

mijn grootmoeder wat geeft, dan last ze je der in .
Je kunt wel meegaan . Wij woven hier vlak bij ."
De man rukte nog een paar maal aan het deur-

staketsel, dat niet verwrikte, zette dan zijn hoed op
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en v olgde Catherine, die, het pak weer over haar
schouder bengelend, de steilte opklom naar het

gehucht .
„'t Is vervloekt heel," zei hij, „moet ik nog ver
loopen?"
Catherine lachte hem in zijn gezicht uit .
„Je hoeft niet mee . Je mag gerust terug . Ik zal 't
alleen wel vinden ."
En ze spot-keek over haar schouder naar hem,

want ze begreep, dal hij, - ze wist niet waarom, ~met al zijn gesnauw, nog wel een uur lang zou willen
klimmen, als hij de kapel maar mocht zien . Ze vond
het heel pleizierig . Ze was trotsch op de kapel . 't was
het eenige, waar ze wat om gal in den armoedigen
rommel van haar heele omgeving . Ze had telkens
het woord kapel gezegd met een nadrukkelijken stemklank van groote bewondering . Ze vond het ook

plezierig, om met iemand to loopen, die er uitzag

als een mijnheer, die een hoed op had en een zijglimmige jas aan . Ze moest telkens naar hem op zij
kijken . Hij had geen barstig bruin vel als de steen-

bikkers en de voerlui, en zijn haar kringelde in
kleine vet-krulletjes hogs de rondte van zijn hals .
Zijn eene hand, diep in den broekzak, rammelde met
los geld, aan de andere stood de pink stiff-recht van de
vingers of door de dikte van een gouden ring met
rooden steep .
L e man praatte niet tegen haar, keek haar ook
niet aan, 1;Iij was dik-lijvig als door veel zitten, en
klom, flood op zijn gemak, in onverschillig geloop,
of 't hem eigenlijk alles to veel was .

Catherine regelde haar gang naar den zijnen .
Toen zij bijna boven warm, zei het kind op eens,
in een plotseling, voor hair vreemde verwardheid
van vaag beschaamd zijn ;
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"Je mag weI oppassen, zoo meteen, dat [e niet
Iachtl 't is een rare boel bij ons thuis,... een kale
hoel
"
Dan, wijzend op zij:
"Daar, vlak voor je, waar we het eerst aankomen
"
Met een insprong van den weg af stond er een
vuil, bruingrijs, tamelijk groot, maar als naar alle
kanten uiteen-hangend huis, breed neergehurkt onder
zijn laag glooi-dak van verweerde en verwaaide rietstoppels en met kleine, danker uitkijkende raampjes
in een ruigen leemmuur.
Dat huis stond daar zoo schooierig tusschen zijn
twee halfdoode hagen van stekelgroen, dat het weI
als te bedelen leek bij ieder, die Iangs kwam. Alles
aan het huis bedelde; de grond ervoor, met de
armelijke bessestruiken, waartusschen kippen rondpikten en een gehavende haan; het gelapte linnengoed,
blauw-gestreept of goor wit, drogend over touwlijntjes
langs het huis; het verveloos houtwerk en de groenig
bewasemde raamruitjes: de 1.age, tusschen scheefgezakte houtbinten hangende klink-deur; tot de twee afgebrokkelde, roetzwart opstekende schoorsteenen toe.
Op zij van het huis was nog een veldje, een mesthoop. met ook kippen, die er in rondsnavelden, 'weer een haag en een schuurtje, - dan begon de
steeg-straat van het gehucht. Een eindje kon men
den bochtig-nauwen doorgang tusschen de krot-huisjes
inzien; de zon scheen zenrrend recht neer hoven het
vull van ramen en muren en ongeplaveiden kuilengrond, waar troepen kleine kinders speelden.
En van rondom, hoog uit boven het klein plateau,
dat het gehucht droeg, rezen de heuvels met steille
of glooiende hellingen; en bijna alle, ergens in hun
krachtige woudflankeu, legden de wonde-qapinq open
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van een steenschacht tusschen hat groan . Van enkele
hoogten waren de toppen gansch omgewerkt tot een
rechtlijnigen grintstapel ; die stond dan, met zijn fel
kiezel-geschitter, licht en zwaar-breed uit tegen de
strak blauwe lucht .
Voor hat huffs, waar Catherine moest zijn, zit een
oud man buiten op een bank . De bank was tot hat
uiteinde van den huismuur getrokken, waar, in
smalle streping van licht tegen schaduw, de zonnegloed nog schuin over hat dak heen scheen . Bewegeloos ineengedoken hing de man tegen den muurhoek,
zijn twee handen op zijn knieen, om ze to blakerwarmen in de middag-hitte .
„Dat is mijn grootvader," zei Catherine tegen den
vreemde, ,,hij zit altijd zoo ; --- als hij niet hoeft to
eten, slaapt hij op zijn bank in de zon, of als 't leelijk
wear is, voor 't vuur . I ij kin niet goad meer loopen,
omdat hij een beroerte cjehad heeft, en hij praat
ook nooit ."
Zij staken toen samen hat lapje tuin over, langs
een paadje recht op hat huffs af .
Kakelend vlogen kippen van onder bessestruiken
vaudaan ; met een verbijsterd geloop van lomp-gauwe
pooten onder schommehdik veerenlijf ; een pair
stoven er regelrecht hat huffs in . Daar toen plotseling heftig gescheld, rondgeklots op klompen, -~ de
dieren wear de deur uit, angstig fladderloopend, en
een oud wijf er achteraan, naar buiten . . .
„En dat is mijn grootmoeder," zei Catherine .
De man, als in plotselinge verbluftheid, bleef midden op hat paadje stain .
,,God beware me," zei hij dan, en hij begon to
grinnik-lichen .
Zoodra hat wijf Catherine had gezien, was ze, in
radheid van vuil-ruwe scheldwoorden, gain uitvaren
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over haar lang wegblijven, aldoor nog aanjagend
achter de kippen, die met genepen noodgekakel voor
't huffs heen en weer stoven, van de deur onder de
bank en van onder de bank weer naar de deur, in
totale verbijstering van hue kleine,

hersenlooze

lijk boven het
wat geven wil,
En als onder
woorden, bleef

man, die je
zien
"
miraculeuze
keerde zich

koppen.
„Houd toch je mond," schreeuwde Catherine eindelawaai uit : „hier is een
als je hem de kapel last
plotselinge beroering van
de grootmoeder staan, ---

om naar de komenden
Het was een klein, mager, kaarsrecht jets, dat op
een mensch leek, met een verwildering van kleurlooze Karen rond een kleurloos gezicht, jets vaal-vuils
dat ; als zoo uit den grand opgekomen, was gaan
levee . Niets aan haar heele liif was van een noembare kleur ; haar grauw groezelgezicht was als flood,
van leer of van leem ; haar armen, stokkig uit de

jaksmouwen, lieten niet zien waar de wol-rafel emndigde en het vel begon ; haar hals, diepgroevig, als
een bundel bijeen gedraaide spierkoorden, leek wel
de voortzetting van het plooi-gefrommel van haar
sjokkig lijfgoed . Het was een smerig, verweerd, vaalvies pak scheurige kleeren, flat liep en gebaren
maakte als een bezetene .
Maar zoodra het kind flat woord „kapel" had
gezegd, was er plotseling levee gekomen op het

uitgevaagde vlak van haar verdroogd mummie-gezicht : twee schelle, diep-uit opbrandende vuuroogjes
flikkerden en lichtlaaiden als een paar knettervlammetjes, waar de wind in blaast . . .
„0! de kapel!" zei ze met stemrekking van eerbied .
„wou hij de kapel zien?"
De kippen kwamen weer tot bedaren, konden haar
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schommellijven gaan bergen in de struiken . . . 't Was
of de man op de bank ook even het hoofd had gewend,
opgekeken had . . . Toen kwam, als een stormvloed van

vragen en uitroepen, 't gepraat van het oude mensch
tegen den vreemde :
„Zoo! dus hij kwam de kapel zien? Was hij daarom
expres gekomen? Hij kwam zeker uit de stad? Wisten ze daar ook al van haar kapel? Hij moest maar
niet naar hun huffs zien ; dat was maar een armoedige
hoe! . Maar de kapel, dat was heel wat anders . En
ze hadden alles zelf betaald . Geen mensch van haar

buren had er een cent voor gegeven . Ze hadden wel
gewild . Ze hadden wel honderd keer gevraagd, em
er ook eens wat voor to doen, maar zij had ze hartelijk bedankt . Dat was alleen, omdat ze der ook wat
over to zeggen wouen hebben ; ze zouen wel willen,
dat het hun kapel mee was, van allemaal . haar daar
zou zij ze hijzetten ; zie je, als hij nou wat geven wou,
zoo een van buiten, die direct veer afmarcheerde,
dat was wat anders ; maar voor de rest was die
kapel heelemaal en alleen van hen . Ze hadden zich
er vroeger het brood voor uit den mond gespaard ;
ze waren altijd arm geweest, ze waren het nog, maar
ze zouen hier namaals hun loon wel krijgen . Als ze
dat ook niet wist, dan hield ze 't niet uit ; want hij
moest niet denken, dat het een hapj a was, om met
zoo'n man opgescheept to zitten, als zij had ; zoo'n
man, die niets meer kon dan eten ; die Been beenen
meer had om to loopen ; dat had hij uit zijn tweede
beroerte gehouen . Hij was ook al een eind in de
tachtig . En twee jongens had ze gehad . De een had

nog zoo wat gedeugd, maar die was al lang dood .
Daar had ze nou alleen dat luie brok van een deemn
nog van over . En die der moeder was ook al lang
dood . En haar andere jongen, dat was nou zelf al
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een ouwe vent en daar was ook niet veel aan . Hij
werkte in de steenschacht en, hij verdiende nog geen
vijf golden in de week . Hij was ook maar half snik .
Zie je, als zij vroeger niet een beetje had overgehouen,
en als ze nou nog met haar ouwe handen niet meer
meewerkte, dan konden ze zich de keel wel vastbinden
"

Het mensch relde maar door ; de bezoeker kon er
geen woord tusschen krijgen . . In haar opwinding niet
stil kunnend staan op de schuifel-voeten, draaide ze,
met haar vooruit gestoken hoofd en haar arm-gezwaai,
al maar vlak voor den man heen . Op haar uitge-

droogd schilfergezicht was bijna geen beweeg dan
het vlammerig heen en weer gedans van de fells
brand-oogjes, die als twee vuurvliegen, binnen in het
hoofd, voorbij de holten joegen om er uit to komen ;

haar wangen en kin en haar ingetrokken rimpelmond, als van hard, verweerd leer, stonden stram,
stijf•s til ; en het woorden-geholder kwam ergens nit
de diepte van haar hoofd, zonder dat het eigenlijk to
zien was hoe .
Catherine, in de deurpost geleund, keek met vermaak naar den man, benieuwd, hoe land hij het nog
nit zoo houden . Haar oogen ook, tintel-lachend van
pleizierige nieuwsgierigheid,
waren niet van den
vreemde af .
,,Wat twee verduivelde heksen," dacht die, „en wat

weergasche oogen hebben ze in haar kop ."
Dan, in stijgend ongeduld, luid-op rammelend met
hot los geld in zijn broekzak, keerde hij zich om,
kijkend in de richting van de kapel .

V.
ET was ook al niet, dat die kapel den
stadsman in 't bizonder wat schelen kon .
,, Hij kwam voor zijn taken . In de stall,
naast den dorn, had hij een winkel van
kerksieraden . Den Zondag to voren, na

de mis, waren steenbikkers bij hem gekomen uit een gehucht dichtbij waar hij nw was . Die
hadden hem het eerst van die kapel verteld . Het
ding leek ze wel vierkant in het hoofd geslagen . Ze
hadden er hem van opgehemeld of het wel 't grootste
wonder was van Onzen-Lieven-Heer zijn land . Maar
dat grog hem niet aan . Hij had ze stil laten praten .
Hij had dadelijk wel geroken, dat er wat to verdienen
viel. Toen waren ze, al gauw ook, er mee voor den

dag gekomen . Ze wouPn ook zoo'n kapel hebben in
hun dorp . Net zoo een maar nog mooier. En ze zagen
niet op een beetje geld . Ze waren wel veertig, die er

aan mee wouen doen . Maar het moest precies eender
worden, wat kostelijker, maar anders precies eender
En vooral van binnen . En toen hadden ze hem een
verhaal gehouden over een geschilderde heilige maagd
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in een steenschacht, waar hij geen touw aan had kunnen vastmaken . Hij had dan maar zoowat meegepraat,
er een slag in geslagen bij 't bepalen van den prijs .

De kerels hadden eerst wel verbluft gestaan, zich op
eens weer heel arm gehouden, willen afdingen, smoezelend onder elkaar . Maar op 't laatst waren ze het
toch zoowat eens geworden
hij zou eerst eens
gaan kijken, het ding taxeeren . . . Op een middag was
hij toen naar 't gehucht gegaan -- eerst met den
trein en dan nog een uur loopen -- en had hij de kapel
van buiten gezien . Dadelijk had hij begrepen, dat
hier een drommelsch voordeelig zaakje voor hem

aanzat, zelfs al kreeg hij maar de helft van het bedongen geld . Nou was het alleen nog de vraag maar,
hoe het er van binnery uitzag ; maar dat zou ook wel
niet veel bizonders zijn, meende hij, want het leek
zoo'n eervergeten armoedige rommel bij die lui hier .
Alleen, je kon het niet weten . . . Als die feeks non maar
eens op wou houden met haar geschreeuw
En hij
moest nog oppassen ook . De werklui hadden hem
gewaarschuwd . . .
't Was een rare troep, een raar zoodje, waar die
kapel aan hoorde ; als ze de lucht kregen, van wat hij
doers kwam, dat hij het ding na wou makers, dan
kreeg hij het nooit to zien . Hij had eerst ook nog
gedacht, dat hij er stil eens in zou kunnen kijken,
dat hij de deur wel eens open zou vinden
. . . Maar
dit was non al de tweede keer dat hij kwam
hij
bleef dus in Godsnaam maar met een vrindelijk gezicht staan luisteren naar het geschreeuw van die
helleveeg van een grootmoeder
En het mensch rammelde maar door, in een adem,
over ,,haar kapel" en huilklaagde over zoo'n lastpost

van een man, en zoo'n zoon, waar ze niks aan had, en
zoo'n jonge deem, die to lui was om wat uit to voeren . .
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In de stijgende agitatie van tegen een mijnheer to
praten, was haar oude, gebroken beefstem allengs
opgesnerpt tot een hoop-uit gillend kr schgnl ' .

Aan den ingang van de straat bleven vrouwen
staan kijken ; een troep kinders gluurden al over en
door de haag ; anderen kwamen nog aang .ioopen,
gauw klomp-klatsend, om er toch bij to ztjn .
„Nou : jawel, jawel," zei de stadsman ten laatste,
met kwalijk verborgen nijdigheid door ongeduld ;
,,maar als je antlers den sleutel eens ging halen ."
Het oud wijf hoorde niet eens, dat hij wat zei .
Toeschietend opeens naar het slap tegen de
bankleuning ineenhangend oud-mannelijf, haar vuil
warhaar-hoofd vlak bij het lang grijs warhaar van
den antler, begon ze den kindsche in het oor to gillen :
,,Daar is er een, die de kapel wil zien, een uit de
stall . Vertel non eens! vertel non eens!"
En tegen den bezoeker :
„Hij is al meer dan voor driekwart flood, maar van
die kapel, flat weet hij toch nog, flat zul je eens
hooren
"
„God," dacht de winkelman, „wat zal er nou nog
moeten gebeuren ." maar hij dorst toch niets to zeggen .
En de grootmoeder, hijgend, sweet-heet van inspanning, aan 't week : trekken, bij den krachteloos
afbengelenden arm, den slaap-zwaren manneromp van
tegen de bankleuning naar voren, hem dan weer
terug laten bonsen met een schokje tegen het hout,
of hem beetgrijpen, plotseling, bij de schouderkleeren,

hem dooreen schudden, ruw pijn doend om hem bij
zinnen to krijgen, en aldoor krijschend in zijn oor :

„Vertel non van de kapel ! Vertel non van de kapel!"

„Je suit er nog van moeten lusten," spotte Catherine tegen den vreemde .
Zij had flat verhaal al zoo vaak gehoordi Zij stond
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dear, met hear eenen teen het licht geheven arm,
waarlangs de andere hand de warreling der huidhaartjes omhoog streek, die opspitsten, even, als

fijne pijltjes in de zon, en den weer opzij vielen,
over elkaar, als een goudig dun dons boven het roodbruine vel . -- Bat was zoo hear gewoon manuaal,
als er jets anders was, wear ze niet near zien wou . -Zij schaamde zich nu, flauwtjes, voor dien stadsman
over het geschreeuw van hear grootmoeder, over het
gesol met hear kindschen grootvader, dat beginners
grog

Twee vrouwen waxen de straat uitgeloopen, kwamen over de haag staan leunen ; 't waxen dezelfde
van dien middan bij de schacht .

„Gaat hij vertellen?" vroegen ze, „ctaat hij vertellen?" Het oude mensch knikte van ja . Ze moesten
maar even geduld hebben, hij zou wel beginners, zei ze.
De vrouwen bleven staan, in stifle afwachtinq, met
jets van bewondering en devotie over hear armelijk
gezicht . Anderen kwamen nog aangeloouen .
Be man op de bank werd nog getrokken, geschud,
weerstandsloos in zijn hangromp, weer tegen den
muur gebonsd, met een harde hots nu van zijn mageren bottenrug tegen het steep .
„Begin den ! commandeerde het wijf .

En plotseling, als waterrimpeling over doodliggend
moeras, gleed er even een glimp van bewustzijn
over het masker-gezicht van den kindschen man ;
even een tegenweer in zijn flask ledelijf, dat niet weer
terugviel near de bankleuning, overeind bleef hangers ;

even ook een opslaan van twee, als met vliezen
overtrokken, gebroken blauw-bruinige oogen, wezenloos voor zich heen kijkend zonder to zien,
„Lui ter non ! luister nou ! hij begint 1 gilde de
grootmoeder,
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Zij daps-draaide al om den oude been, bet oogengevlam in 't vooruitgestoken hoofd strak-recht naar

hem toe, als om hem to biolocjeeren, trekkend aan
zijn lijfskleeren, stompend met haar knieen tegen zijn
hangbeenen, met een vuistbonsje onder zijn kin bet
zwaarzakkend hoofd weer opduwend
„Toe, mensch, last dien ouwen bloed nou maar
met rust!" zei de winkelman, in een plotselingen walg
voor wat hij zag .

Maar de vrouwen over de haag schreeuwden terug,
als verschrl'kt :
„Houd ie mond ! houd toch je mond ! Anders wil
hij niet!"
En in godsvruchtige aandacht, geduldig,
stonden ze to wachten, met haar zessen nu op een

rij, een paar met kleine kleuters op den arm, die niet
over de haag konden zien, ze manend en sussend
om toch stil to zijn .
En bet oude wijf . dreigemd, vleiend, snauwend :
,,Begin dan!
begin dan!
begin dan
't Is
al twintig iaar neleden . .
't ~s al twintig jaar
geleden
"
weer, even, die glimn van bewustziin over bet
vaal gezichtsvlak van den oude : dan, oneens, een
dof-dooie dreunstem herhalend, in een Mina niet t,e
verstaan gezeg van alleen de klinkers :
„'t Is al twintin jaar neleden, twintiq iaar, wat ik
je nou vertellen ga
"

En toen begon bet verhaal, hakkelend en hanerend,
in bet niet meer willen van verstramd nude kaahspieren, -- een klankloos stemgezeul, glijdend, uit-

drukkingloos, van 't eene woord oa bet andere, van
den eenen zin in den anderen, met plotselinge rustpunten ergens midden in, en dan maar weer vender
drenzend in evene stemverheffing door bet pas ademscheppen ; met een maniak, altiid hetzelfde gebaar
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ook, van de eene tanige knokelhand, die opging,
rechtuit aan den zwaar-stijven arm, moeilijk-langzaam, half de lucht in wijzend naar niets, en dan
terugvallend weer, zwaar schielijk, met een dof, lam
bonsje op de bottenknie -- even liggend daar, dan
weer op, wijzend in wezenlooze langzaamheid, ergens
recht voor zich uit in de leege lucht en weer in

krachtelooze neerploffing terug naar de mee wegglijdende, slappe wiebelbeenen
Voorovergebogen naar hem toe, stond het wijf
in bewegingloos-strakke luistering ; over haar eigen
dorre mondvlak gleden geluideloos alle woorden, die
de andere zeggen moest : 't was of zij syllabe voor
syllabe al die woorden van haar hersens in de zijne
moest overbrengen . Bij iederen nieuwen zin lag de
beginklank al klaar in de plooien van haar open mond,
our hem to helpen, dadelijk, als hij eens stokken
mocht ; haar eigen goor-magere handen zelfs maakten,
in evene beweging, het wijs-gebaar mee, vooruit sours
reeds, als wist ze precies bij welk woord of het hoorde .
Zoo vertelde de man, hoe hij op een morgen met
zijn derde yacht steenen uit de schacht wou rijden,
toen de kameraads hem nariepen, dat zijn wagen
niet in orde was, dat het achterwiel kraakte, date hij
er spul mee zou krijgen onderweg ; maar hij had ze

laten Eaten, gelachen had hij, omdat hij zijn wagen
beter kende dan zij -- en hij was toch weggereden .
,,Toen, in het bosch
in het bosch
"
Op eens was hij de kiuts kwijt . - Hij scheen zelf
niet to weten, dat hij niet langer sprak, want zijn

hand, in wezenlooze mime, ging wijzend nog weer

naar boven . Maar dadelijk schoot het wijf op hem af,
gillend vlak aan zijn oor : „bij den eersten kuil, waar
wij aankomen
bij den eersten kuil
Toe dan! . . .
toe dan . . ."
c ATH}uIN E .

4

En langzaam, hakkeiend, woords1eepte de vertelstem weer voort .
De heele boel was toen op eens gaan knarsen en
piepen ; en hij had dronme1s goed begrepen, dat het
niet van de droogte kwam . . .
hij had toen ook gezien, dat de twee achterwielen niet vast stonden
Sours sloeg hij een zinnetje over, een nietigheidje
van : 1k dacht Nj mij zeif, of 1k zei tegen mij zeif
en het wijf vonruitspringend dan weer, hem stuitend
met haar gilstem, het voorschreeuwen . ., en hij, even
stil, van daar of opnieuw beginnend, zijn wijsgebaar
in de war, met steun-verloren getast blijvend opzweyen in de luclit .
Hij had toeri wel geweten, dat de boel verkouwen
was, dat a!les zoo in e!kaar kon donderen . Hij had
de paarden bij den teugel gegrepen, dat ze voorzichtiger zouden aan . A!s hij maar eerst het bosch
ult was, had hij gedacht
kantelde hij op het
boschpad, dan grog al!es den berg af, de kar en zijn
keien en de paarden misschien ook, zoo smal was
de weg
en dan waren zijn beesten misschien
ook kaput . . . Ge!ukkig was hij nog v!ak bij den uitgang
gekomen, waar hij draaien moest
viak bij den
breeders karweg . Maar dan, plotse!ing weer zijn
schrik, als hij zijn vrouw zag staan, aan den hoek
van het bosch, die op hem wachtte
.,Ik, 1k, 1k," gilds het wijf er als een bezetene
tusschen door, met haar twee vuisten zich op de burst
heukend .
En dan het eind van 't verhaal, aitijd met hetzelfde
zeur-teemende stem-gebibber : hoe hij geroepen had,
dat ze uit den weg zou gaan ; hoe zij 't niet gehoord
had, door 't lawaai, dat de kar maakte . Hoe hij in
Godsnaam dan maar had moeten draaien ; hoe alles
toen op eens was beginners to scheuren en to ram-
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melee en to donder-kraken

hoe hij qedacht had,

dat zijn eigen hersens uit elkaar zouden vliegen . . .
zijn vrouw zag hij nog opzij springen ; hij bij de paarden
hat eene beast toen tegen den grond
het andere steigerend ; de wagen in kanteiing
,,1ezus, Maria!" had hij maar geroepen, ,,Jezus,
Maria!"
En toen hebben mijn vrouw en ik bet alle twee
gezien

,,Het is Onze-Lieve-Vrouw geweest, Onze-Lieve-

Vrouw zeif, die de kar tegenhield, dat zij niet van
den berg tuirnelde, en de paarden,
dat ze staan
bleven, en de steenen, dat ze on den weg rolden,
omdat mijn vrouw en 1k op de knieen waren gevallen,
en geroepen hadden : ,,Maria help ons! Maria help
ons!" En zoo heel t de 1V.foeder Gods, met haar eigen
heilige handen, ons gered uit hat groot gevaar, en

geholpen, dat wij geen scha laden, dan hat beetje,

dat ik zell weer herstellen kon

dat de paarden

niet flood waren en de liar heel bleak en wij er hat

levee afbrachten
En daarom hebben miin vrouw
en ik die kapel laten bouwen, uit altijddurende dankbaarheid en vereerin, en tot eeuwige glorie voor
Maria, ons alley eenig hell, amen

En de zwakke, vleeschlooze beefhand, in uiterste
krachtspoging waif aide near hat voorhoofd omhoog,
dwarrelde even over hat gezicht in vage zij-wijzing
near de wangen, zakte dan, fangs de burst glijdend,
weer omlaag ;
en de grootmoeder, in plotselinge
f uric van . vroomheid, met vliegenssnel vingergestreep
zij, zeiiende zich in kruisteeken no kruisteeken, en

haar steam lijf, in heftiq geschok, maakte aldoor

begin-bewegingen van knieval, in half-dol weg-ziju
van razende opwinding .
Dc vrouwen achter de haag, ijverig, sloegen ook
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kruisjes ; het laatste zinnetje hadden ze met den man
meegezegd, in vervoering ; het „amen" was een echo
geweest uit de zes monden . Een had er haar kind
lief de handjes gevouwen . Een paar mannen, later er
bij gekomen, hadden ook stil geluisterd, zich dan
gekruist ; maar die, half beschaamd toch voor den

vreemdeling, met een ruwheid dadelijk er over heen,
weggaand en nog zoo jets verlegen mompelend, van
dat het heel mooi was geweest . . .
tegen
De winkelier zei niets,
knipoogde
eens

Catherine, en het kind, schel oplachend dan, in
stijgende beschaamdheid, met een zich groot willen
houden tegenover den vreemde, vroeg smalender dan
ze het meende :

„Hij vertelt mooi he? . . . een mooi verhaal?
"
En dadelijk de vrouwen aan 't krakeelen tegen haar,
met groote armgebaren schreeuwend over haar slechtheid, haar goddeloosheid
hoe durfde ze
?
Dat bracht de grootmoeder tot bezinning ; zij zag
naar den stadsman
zag hem daar staan, landerig

verveeld, spotkijkend in verwondering en minachting
op eens was zij nuchter-bedaard van teleurstelling .
„Vertellen kan hij ook al niet meet," zeide ze,
met een nijdigen stomp tegen de bank : ,,'t Is een
doodeter
"
Dan, om toch iets belangstelling to toonen, vroeg
de winkelhouder :
„Zoo, dus die kapel is nu al twintig jaar oud?"

En het wijf op hem afschietend weer : `twintig jaar!
dat leek er niet naar . Eijna dertig! Dertig jaar! Maar
die man van haar
van of zijn tweede beroerte
had hij den tel niet meet kunnen bijhouden .

Den

eersten keer was het hem alleen ;n de beenen geschoten, toen waren zijn hersens nocj wel in orde
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geweest, en dan had hij 't altijd zelf veranderd, achtnegentien jaar
Verder dan twintig
tien jaar
hadden ze hem niet kunnen krijgen, 't Hielp niets,
hoe vaak je 't hem voorzei . En daar zat ze nou al
tiers jaar mee opgescheept, tiers jaar dat zij er den
kost voor verdiende . . . "
Catherine was naar binnen gegaan, kwam met den
sleutel in de hand terug :
„Hier, pak nou maar aan," zei ze tegen haar
grootmoeder, „hij ; komt immers om de kapel to zien,
dat nezeur kan hem niets schelen, kom nou!"
,,Ja kom," zei de man, ,,laten we nou maar gaan~"
Op de bank, naast het weer in levenloozen dommel
gezonken hanglijf, lei hij een twee-frankstuk neer ;
de kinders achter de haag, riepen ,,he!" in lange
rekking van verbaasde bewondering ; er ging ook
even een beving door de rij vrouwen en 't leek of
de man op de bank de hand wou uitstrekken, wou
tast-zoeken naar opzij van zich, maar de grootmoeder
was hem to rap af, greep het rreldstuk en deed het
wegglijden, men zag niet waar, erctens tmsschen het
vuile geplooi van haar kleurlooze kleeren .
Toen gingen ze op weg .
„Jij kunt wel thuis blijven!" snauwde het oude
mensch no terren Catherine ; maar die, met haar
evene schouderophalinq van totale onverschilliahpid,
vroeq alleen, ,,waarom?" en bleef trch meeloonen .
De grootmoeder siouwde vooruit, den tuin uit en
den zandweg at, met haar stiff-recht hit in nrotesk
geschok hovers het onvast loooen van de voeten
omlaag de zanderige helling .
Achter haar aan, zich niet haastend, de man, met
Catherine vlak naast zich ; hij, siof-slenterend, zijn
twee handers in zijn broekzakken, geld-rammelend,
nijdig nog, dat het zoo beroerd lane geduurd had,
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maar toch wat pleizierig ook, omdat hij flu zijn zin
kreeg en dat haj dat dom, vuil yolk met zijn twee
franks er zoo lekker in liet vliegen . Stil voor zich
heen moest hij ook lachen om dat zotte gedraaf van
die drootmoeder, die zich flu amechtig liep om hem
een minuut eerder haar svhatten to laten zien ; lachen
ook om het bloo-brutaal, aldoor on-zij geoog van dat
wildemanskind, dat hem wel scheen to willen opeten
uit pure nieuwsgierigheid !

Hij begon nu, voor 't eerst eigenlijk, op haar to
letten, zag den evenen schommelgang van haar tenger, road lijf, de bedonsde stevigheid van haar
marmerig-roode, bioote armen, mett de twee schaduwige vleeschdeukjes aan den elleboog, en haar
schriellenigen, zonverbranden hals, war ook het
dunne donshaar laag in afgroeide, van den nekkuil in
twee rondingen omhoog naar het teerder lichtrood
achter het oor, en op ook Tangs het gezicht, over de
onderkaak, tot het bruin uitspitsend wangpuntje aan
den oar-ingang .

„wat een smakelijke leelijkerd !" dacht de man, en
hij bleef haar loopen aankijken, met een vrijpostig
gestaar van oogen, waaraan niets ontging .
Catherine was bijna leelijk, leelijk althans van gezicht, in zijn breedheid van to forsche kaken, met de
zware, roode lippen, die de tanden bijna nooit ontdekten, en met den kleinen, platvleugeligen stompneus, die breed-uit wegzonk in de dikte van het
wandvleesch . Boven het geflikker van cae bruin en
groen gestreepte pupillen, liepen, dun geplant en gelig

blond, de wenkbrauwen stomp uit op de boiling der
forsche slapen, het voorhoof d was in het midden ver

weg onder het puntig neergroeiende haar, dat weer diep
inschoot aan de hoofdhoeken, en waarin van vuil-bruin
tot vlasgeel alle tinten van blond dooreen kleurden, .
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„Wat een leelijkerd!" dacht dan de man weer,
maar hij kon toch zijn oogen niet van haar afhouden :

in haar loopen, in haar kijken, in iedere bruuske beweging van haar sterke leden, was zulk een uitbreking
van vol-gezond jeugdleven, zulk een uitbarstende overmaat van kern-kracht, zoo iets overbluffend jong-warm
animaals, dat de stadsman, bedremmeld een moment,
de plotselinge beklemming voelde van een, die
weken lang in schemerende kamerluwte gezeten heeft
en dan eensklaps komt in strakke, voile, Idie buitenlucht .
Een oogenblik ook maar, die overweldijing ; dan,
dadehjk iets pleizierig-vulgairs in zijn oogen, een
lonkerig gekijk met uitgezette, flikker-triilende pupillen onder half geloken oogleden, en als in proeving,

zijn mood vooruit, lachend met even tonggesmak .
Hij begon flu ook met haar to praten, in wat platschuine taal, vragend of ze daar nu maar altijd met
die twee oude menschen leefde, en hoeveel jongens
er al om haar geweest waxen
Catherine probeerde to lachen, er een grail van to
maken, zei zoo iets van dat het hem niet aanging,
maar durfde toch niet meet kijken, voelend zijn
gretig-fellen oogenbrand op haar .
„Kom !" zei de man grinnekend even, ,,we maggen
toch samen wel eens praten
ie hoeft niet bang

voor mij to zijn

"

En Catherine, met een schokje van weerstand door
haar leden zich herstellend, en haar gewone radheid

van tong dadelijk hernemend :
„0! bang!
dacht je, dat ik bang voor je was?
1k ben voor geen mensch bank . £n ik kan zooveel
jongens krijgen, als ik wil, maar 1h wil ze niet!"
„Daar zie je nog al naar uit," zei de man, met
zijn lonkerig oogen-geblikker weer .
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Het kind werd kwaad, boven haar hoe langer hoe
onbahagelijker verlegen zijn uit .
„Je hoeft het niet to gelooven, maar 't is toch zoo .
1k wil geen jongen van bij ons hebben, 't zijn allemaai sukkels, die je nog slaan op den koop toe
De man schaterlachte luid-op .
„Ja zeker! ja zeker!" zei hij, ,,of je gelfjk hebt, je
bent een veel to knappe meld, je moet naar de stall
komen!"
„Hoe, naar de stall, wat?" vroeg Catherine .
Ze waren toen vlak bij de kapel . De grootmoeder,
stilstaand al bij het lattenhek, keerde zich naar hen
om, roep-wenkend in groot ongeduld met haar ; strak
armgezwaai en tusschen het reutel-gehijg door van
haar buiten-adem neloopen borst, schreeuwend nog :
„Kom nou ! kom nou !"
Toen, Catherine ziend, begon ze weer to razen .
„Naar huffs ! Maak dat je weg komt !" glide ze, „jou
duivelsche meld ! naar huffs !"
De man liep nu stiff recht door, zich afwendend van
het meisje zonder haar to antwoorden : hij moest
het oude wijf nog to vriend houden . En het kind,
bij het schelden van haar grootmoeder, plotseling
vuurrood kleurend van driftige schaamte, bleef alleen
midden op den weg staan, in aarzeling half naar hun
huffs gekeerd, maar toch de oogen niet of van de
kapel en van de twee, die er binnen gingen
Toen ze verdwenen waren ac_h_ter de donkerte van
de lade deuropening, sloop Catherine naderbii, het
gebouwtje van achteren om, en bleef door een hoekje
van 't zij-tralieraam naar binnen gluten .
Er was niet veel ruimte in de kapel . De grootmoeder, klein weggedoken, tegen den muur gedrukt, liet
al de plaats voor het altaartje aan den man, die
tuurde onder de twee boven de oogen gebogen han-
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den . 't Eerste moment, verblind als hij was door den
schitterschijn van de zon op 't gele weggezand, had
hij,, in dat half-donkey niets kunnen onderscheiden dan
de witheid van 't altaarpapier en lichtglimmertjes
op de porceleinpoppen ; dan helderden ook de andere
dingen op uit den schemer : het kruis en de bloemen
en de grasbouquetten in de steep-vazen ; maar van
dat schilderwerk op den achtergrond kon hij nog
niets zien .
Van uit haar hoekje, in rillingen van ongeduld,

puntte het oude wijf de dingen voor hem uit, met een
vaag rtewij s van haar bevende, kromme knokel-

vmgers :
„Zie je wel, daar, daar staat de wagers, en daar
hooger, in de midden, Onze-Lieve-Vrouw met een
kroon op, en daar in den hoek, daar liggen wij, op
de knieen, to bidden
Wij met ons tweeen, ik en
mijn man . Zie je 't niet? Zie je 't niet?"
De man bedon nu to onderscheiden, knikte toestemmend .
„Jawel, jawel !" zei hij . „'t Is heel mooi hoor ! heel

mooi !" maar bij zich zelf moest hij toch pleizierig
lachen, denkend wat een verdienste hij zou kunnen

makers, nq het niets was dan dat!
Het oude mensch stond to grinniken en to hoestlachen van groot genot .
,,Is het niet mooi?" riep ze maar, „zie je 't wel
good? zie ie 't wel goed? Is het niet mooi?"
Een meter in 't vierkant zoowat stond het daar
tegen de donkere muurhooging boven het altaartie
geverfd : een Lieve-Vrouwe-figuur, zweefhangend in

de lucht, met vormelooze voetblokjes rustend op een
kringelend gekladder van grijs-wattige wolken, de
kobaltblauwe tunics en het vlakroode overkleed met
een paar zwaar-houterige plooien afhangend over jets
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vreemd gevormd er under, dat een menschenromp
moest verbeelden . Dc twee langgerekte armen wezen
naar een wagen, waarvan de romp scheef overhin!J
hoven vier rechtstaande widen en naar twee wonderlijk mismaakte paarden, mak steigerend als afgerichte
honden, die op de achterpooten kunnen staan . Beneden tegen den grond, ook in blauwe en roode kleedjes,
twee poppetjes op de knieen, netjes naast elkaar,
met biddend geheven armpjes opkijkend naar hat
angstigend gevaarte van de Maria-kolossus boven ze .
,,Daar zie ik ook nog we! kans your," dacht de
man, ,,maar ik zal toch eens moeten meters, hoe
grout of de boel is," en heel vrienclelijk dan tegen
het inensch : ,,Nou, moeder, je hoeft hier niet op me
to blijven wachten . 1k zal je zoo meteen den sleutel
we! wear terug brengen . 1k moat hat eerst eens op
mijn gemak bekijken ; 't is heel rnooi, hour ! heel
mooi!"
Maar hat wijf, al rondwrijvend met haar vale rim
peihanden over haar van! lijiqoed, en hoest-lachend
nog van pleizier, bleef halsstarrig in haar hoekje tegen
den muur gedrukt staan ; ze had a! den tijd, zei ze ;
ze !iet de !ui nooit alleen in de kape!, en vreemd
yolk heelemaa! niet ; ze zon we! wachten ., .
't was
haar kape!
De man, voorover leunend nu op de a!taarplank,
trachtte zich de dingen in 't geheugen to prenten ;
zoo, schuin, de Lieve-Vrouw ; hoe grout zoowat? een
halve meter? en dan zoo, de lijn van haar kleed,
drie plooien gelijk naast e!kaar
Telkens deed hij de oogen dicht, en ging na of
hat hem duidelijk in de gedachten stood ; dan leerde
hij wear een antler stuk van huiten .
Onderwiji praatte de grootmoeder met haar kraakstem maar door ; hoeveel of die Nape! ze we! gekost

r9
had, hoe het geduurd had, voor alles klaar was,
waar ze het kruis en de rozen had gekocht, en wie
of dat schilderwerk had gemaakt ; ook, dat er na het
bouwen nooit meet een ongeluk in de schacht was

gebeurd ; en dat de lui uit den omtrek daar kwamen
bidden, als er een gevaarlijk blok moest uitgehouwen
worden en dat het altijd hielp . En tusschen haar vertellen door telkens geprevel van brokstukken van
gebeden, zeur-zingend, dof opklinkend in 't kleine
kapelhok

De man was toen eindelijk met zijn gekijk klaar ;
hij had Catherine zien staan gluten door het tralieraampje ; haar moest hij hebben ; met dat wijf had
hij flu niets meet to makers ; die wou hem toch niet
alleen laten, om dat kladderwerk to bezien
En
zonder goedendag to zeggen lisp hij de kapel uit,
maakte teekens tegen het kind, dat zij wachten zou
tot haar grootmoeder weg was, en slenterde zelf dan
maar vast den weg op naar het bosch toe, of hij
heen ging .

't Duurde flog lang eer het mensch zelf ook uit de
kapel kwam, en hij het knarsen hoorde van den
omgaanden sleutel in het slot : met haar stiff-recht
schok-geloop sjouwde ze de helling weer op naar

haar huffs heen . Hij keerde toen ook om, rind naar
Catherine toe, die achterr de kanel gedwee op hem
stond to wachten .

.,Wat, naar de stad gaan? Wat bedoelde je?" was
't eerste wat ze weer vroeq .
„Toe, zeur niet!" snauwde de man ; dan, zich bedenkend, vriendelijker : „dat kan ik je nou niet vertellen ;
een volgenden keer, als jij oak wat voor mij doet ."
„Wat, doers?" vroeg het kind .
,,e most me den sleutel van die kapel flog eens
brengen. Je grootmoeder is een ouwe heks ; als zij er

UU

bij staat to raaskallen, kan ik niets zien . Ik wil het
nog eens op mijn gemak bekijken, een kwartiertje
maar ; jij mag er wel bij blijven
"

„Ik zou je danken," zei Catherine, „als ze 't merken, slaan ze me lam!" --

„Kom," lachte de ander, „je bent er zelf ook nog
bij, en je bent pootig genoegi"
,,Jawel," zei 't kind, „maar der zijn er zooveel, mijn
grootmoeder, en mijn oom, en 't heele gehucht,
't Heele gehucht
Ze zijn allemaal zot op die kapel,
daar heb je geen begrip van?"
„Nou ja, goed, maar zeg flu maar, wanneer?"

Catherine, wat schuw, half overwonnen, bleef hem
staan aankijken, als gefascineerd door ziin oogengelok .

„Zondagmorgen?" vroeg de man weer, ,,als de
anderen naar de mis zijn, om een uur of acht?"
Zij knikte dan flauw van ja, met bloo-weifelende,
angstige vraagoogen .

,,Maar je ireeft dadelijk den sleutel terug, als ik
't zeg . . dadelijk . . . Je zegt het aan geen menschl . . ."
En strak, uitvorschend, haar bang oogengekijk aldoor
nog recht in het zijne, dat haar als gloed-brandde
over het heele gezicht been
De man voelde even pleizierigen triomf van over-

heersching, en Catherine, heftig schrikkend, zag hem
op zich afkomen, weer met die felle flikkering van
vergroote pupillen onder de lonkend geloken oogle-

den en met het witte tandengelach in zijn knappen
knevelmond .

De handen vooruit, belust, kwam hij naar haar toe . . .
„God! hij wil mij kussen! hij wil mij kussen!" dacht
het kind, en een dolle angst schoot haar op eens door
de beenen ; iets, als een schicht, zoo fel door haar

lijf heen ; dat zij, wankelend tegen den kapeiwand,

61
en onderdrukt gillend, het gebouwtje omvluchtte, naar

den weg toe .
De man spot-lachte haar even achterna, trok dan
zijn schouders op en deed geen moeite meet haar
na to komen .
„Vergeet het maar niet, aanstaanden Zondag !"
riep hij nog . Dan, zonder meet om to kijken, ging hij
been, den zandweg langs, het bosch in .
En als hij al lang uit het gezicht verdwenen was,
stood Catherine daar nog, midden op den weg,

turend naar het punt, waar ze hem uit het oog had
verloren, geheel ontdaan, schrik-bevend over al haar
laden, en met plotselinge zenuwtranen, haar kroppend
in de keel .
Dien avond, toen zij voor 't huffs liep, kwam, naar
gewoonte, de jonge vrachtrijder met zijn kar er stilhouden . Catherine had al uit de verte gezien, dat hij
kwaad was ;
om 't spektakel, dien middag aan

de schacht nog, dacht ze .
„Begin maar niet tegen mij to zeuren, Lambert,"
zei ze, „ik zal nou verder van de week wel op mijn
tijd passen ."

Maar dat was hat niet ; de jongen had wat anders .
„Met wien heb je vandaag bij de kapel staan
praten?" vroeg hij .
Catherine schrok even ; ze dacht, dat hij haar had
zien wegloopen, toen die man haar kussen wou

„waarmee to praten?" vroeg ze .
Dat weet je we!," zei de voerman nijdig . „Je bent
niet direct van de schacht naar huffs gegaan . Je hebt
nog wel een paar uur in 't bosch geslierd, en toen
stood er bij de kapel een on je to wachten
!"
„4!" dacht Catherine, „hij praat over den eersten

keen" en met strakke oogen hem aankijkend, zei ze ;
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„Ik weet niet, wie het was . Hijwou de kapel zien .

Hij is mee naar huffs gegaan en hij heeft twee franks
aan mijn grootmoeder gegeven . Vraag het maar
binnen!"
,,Ik geloof je wel," zei de voerman, al vriende-

lijkers „maar je past op, Catherine je legt het met
geen vreemd yolk aan . Tegen je oom zal ik je helpen, al is 't je eigen schuld, al die ruzie's, maar
andere jongens, die blijf je nit den weg!"
Het kind, de handen on de heupen, met een spotgeschommel door heel haar lenig rank lijf, bleef hem
brutaal-uitdagend staan aankijken,
,,Je hebt niks over mij to zeggen," zei ze dan,
„heelemaal niks," en met het tergend schelle geschater
van haar jonge stem lachte ze hem impertinent vlak
in zijn gezicht' uit en liep in huffs .

VI .
N steeds stijgende agitatie bracht Cathe
rive de dagen door, die de week nog vol
moesten waken tot den komenden Zondag .

Eerst was hat aldoor een verward-vaag
geroes in haar hoofd over dat gaan naar
de stall ; wat die man toch bedoeld had ;
hoe ze er komen kon ; wat ze er doen moest
Maar hat bleef bij de verbijsterende warreling van
vreemde, aan niets zich vastknoopende verzinning~ n ;

en de plotseling, door een paar woorden van een
vreemde in haar leege verbeelding opgeroepen ver~
lokking, de stall,
de groote onbekende,
verwaasde ook aldra wear in nevelen van eigene
geheimenis .
En in hat denken van hat kind bleef dan alleen,

met een halsstarrig altijd terugkeeren, hat eene, reedl
gebeurde : de man, die naar hun Lieve-Vrouw was
komen kijken, dien ze wee naar huffs had genomen,

en die haar had willen kussen achter de kapel .
Bat laatste kwam altijd hat klaarst in haar herin-
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nering terug ; dat was een obsessie, waar ze niet van
los kon komen .
Zoo : eerst een dof egaal gesoes over het staan kijken
van den man voor de dichte kapeldeur, toen zij uit
het bosch kwam ; hun gaan, samen, naar boven in de
warmte, waar hij over gevloekt had ; het vertellen
van haar grootvader, en het weer terugloopen naast
elkaar de helling af, achter haar grootmoeder aan ;

dat alles, mat, kleurloos en onbelangrijk als al heel
lang geleden dingen ; - maar dan op eens, bliksemend
helder, het moment, dat zij daar alleen stond, onder
het zij-tralieraampje, en dat hij op haar of was

gekomen met zijn halfgenepen, felle flikker-oogen en
zijn begeerigen lachmond, rood open our het wit
tandengeblink ;
en altijd weer dezelfde heftige
sensatie ook, de plotselinge angstschok, de schrik
als een schicht haar door 't lijf flitsend, en de gedachteloos-duizelende verwarring in het hoofd, die
haar gillend had doen vluchten, wankelloopend met
haar bevende beenen den weg op naar huffs
Het terugdenken daaraan werd haar een heimelijk
a1 aangroeiende lust . Zij zocht met opzet stille plekjes
our alleen to zitten, achter hun huffs, of op een ber"m
aan den wegkant, en dan, tien, twintig keen
achtereen, maakte zij verbeeldingerwijs het gebeurde
weer door, in haar staan daar, het zien komen van
den man, haar vlucht
en dan weer van voren
aan, weer hef komen van dien man op haar af, heel
schielijk sours, en dan weer langzaam, our precies
to zien hoe hij kwam, hoe hij was, zijn oogen, zijn
mond,

hoe hij lachte -- en dat zoo vaak achtereen,

tot ten laatste die snijdingen van schrik in haar leden

zich afstompten tot een vaag-behagelijk gevoel van
innerlijke lichaams-ontroering . Dan, weg in droomerigheid, de oogen dicht, zocht ze to denken over de
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als ze niet was .
grenzen van bet gebeurde been
weggeloopen, hoe hij dare bij haar gekomen zou zijn,'
haar aangepakt zou hebben . . .
En als zij dan, wakker geschrikt door een geluid in
haar nabijheid, eindelijk opstond en verder won gaan,
dan was haar zulk een zwaar-moeie, warmerige
loomheid in de beenen en in den rug gezakt, dal zij,
in verbazing over zich zeif, en wat bang oak, zich
afvroeg, wat ze loch had, of ze ziek was, of die man

haar behekst had .
Al slenterend kwam ze dan aan huffs, durfde daar
niemand onder de oogen komen, sloop weg nit de
nabijheid van haar grootmoeder ; want zij voelde, in

een plotselinge opwelling van schaamte, twee roodgloeiende wangvlekken vlak onder haar oogen en een
stekelig drogen brand in haar heete pupillen .
Ze zou wel de koorts hebben, dacht ze dan, en als
niemand bet zag, lei ze de beide klam-heete handen
vlak uit op bet koud, blauw leisteen van den vensterbankrand, koelde zich met de even opgefrischte
palmbolten de gloei-bonzende slapen : -- en dof, in
donkerder waseming, stonden op bet geribbelde steenvlak de natte afdruksels van twee handen, met wijd
uitgespreide vingerleden .
Zelfs 's avonds, als ze met bun alien to eten zaten,
en er laid-rumoerig over tafel been werd gepraat
door de kostgangers, die ze hielden, -- dan was bet
kind in haar gedachten nog achter de kapel, zag den

man naar zich toe komen, schokte op in schrik, met
een laid gerinkel van haar lepel tegen bet bord .
„Wat mankeert je?" snauwde dan haar grootmoeder,

„Wat heb je? Wat zie je er raar uat?"
En Catherine, vuurrood, bet hoofd laag over haar

eten, stotterde jets, waar niemand op lette, of grauwde
bits van zich af, als men loch bleef kijken . En bet
CATHERINE .
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eerst van alien was ze klaar met haar maal, hield
zich verder den heelers avond schroomachtig bij
ieder nit de voeten .
Dan weer had zij allerlei angstbedenkingen over

het moeten wegnemen van dien sleutel ; telkens
nieuwe veronderstelling van dingen, die het haar
zouden beletten, allerlei list-beramingen, hoe ze 't
zou aanleggen ; -- een plotseling gevoel van net-durven

ook, als zij meende, dat men haar betrappen zou ;
ijselijke verbeeldingen over de woede van haar grootmoeder, over het geschreeuw van al de vrouwen nit
't gehucht, die haar niet lijden mochten, over het
wraaknemen van haar oom, die ze zoo vaak op zijn
eten liet wachten
In den schemeravond, als de vrachtrijder voor het
huffs op en neer liep to wachten, of ze niet naar

buiten kwam, dan hield ze zich halsstarrig schuil
in het achterhuis, en als ze er toch uit wend gestuurd
voor een boodschap in 't gehucht, dan sloop ze
achterom het veld over, loerend om hem to ontloopen .
Eens had hij het gemerkt, was haar achterna gegraan . . .
Toen, plotseling, als hij vlak bij haar was, had zij
zich naar hem omgedraaid, en haar twee armen om
hem heen, had ze hem gekust in een wild gepers
van haar mond op den zijnen .
,,God !" Catherine ! Catherine ! houdt je dan toch
van mij?" had de voerman gestotterd .
Maar 't kind, schel-uit lachend, had hem van zich
afgerluwd, was weggevlogen, naar huffs rennend, waar

ze de deur dichtsmakte, in angst dat hij haar nog
na zou komen .

Den 7ondagmorgen eindelijk, lang voor het uur,

dat de winkelman komen moest, zat Catherine, wach-
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tend al, achter de kapel gehurkt, den sleutel onder
haar schort verstoken .
Het had den ganschen Zaterdag geplasregend, en

het kind, in machtelooze verwoedheid tegen het weer,
bad voorzien, dat er peen mensch uit 't gehucht naar
de kerk zou gaan, die drie kwartier loopen ver lag,
haar grootmoeder zeker niet .
Tegen den avond was het onverwacht opgeklaard ;
de nacht, fielder zwoel-winderig, had in weinig urea
de modderwegen bijna droop-gedampt, en 's morgens
was de zon aan transparant klare lucht boven de
heuvels gestegen .

Toen had ieder in der haast zich nog klaar gemaakt ; Catherine, zeggend dat zij zich ziek voelde,
had dat tot voorwendsel genomen om thuis to blijven,
en haar grootmoeder had het geloofd, omdat zij er
wel naar uitzag .

Eindelijk was iedereen op weg gegaan, en het kind,
als een dievegge door huffs spiedend, waar de grootvader nog in bed lag, had den sleutel genomen .
Op zoo'n Zondag-kerkmorgen was 't heele bovengehucht bijna menschenleeg ; alle vrouwen naar de
mis, veel manners oak ; de anderen in herbergen
beneden aan den straatweg ; in de huizen alleen de
enkele zieken met de heele kleine kleuters en de
verkindschte grootvader later, buiten op zijn bank in
de zon
Catherine vond er iets vaag-angstigs in, om daar
zoo moederziel alleen weggekropen to zitten achter

de kapel, alle menschen ver weg, het gehucht doodstil boven zich, en zij wachtend als in droom op dien
vreemdeling uit de stad .

Dc verlaten woninkjes, klein bij elkaar, lagers in
roerloos zwijgen tusschen de hooge, wilde heuvels :

een vuil, grauw-steenen menschennest, dood en deso-
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last en zoo luttel in de rondom er boven uithoogende,
heftir, musculeus groene hellingen . In de irischte na
den pas gevallen regen laaide de zon met triomfschijn van een glorie-zomerdag . De rotsgroeven lagen

in de hoogten, licht-flikkerend, wijd open, als schittergrotten tusschen bet glansloof . Van groenen heuveltop
tot groenen heuveltop welfde, wolkeloos, klaar blauw,
de vol licht diepe luchtboog . Als een egaal, geluideloos
geruisch klonk van ver tusschen de boomen bet

watergeglij van de stroomgolfjes over de kwartsblokken . In de laagte slingerde bet zandwegje, heel smal,
met onnoozele wendinkjes onder den wijden hemelkom ;
bloemen, als evene kleurpuntjes, lichtten vlak bij
op uit al bet forsch groen van rondom . De kapel ook
was niet meer dan een klein grijswit vlakje tusschen
de kolossen der heuvels ; en daar, benauwd stil, met
heftige hart-popeling, tegen den zijwand weggedoken,
zat bet kind, met dat geheim van den verborgen
sleutel onder haar schort .
Zij, bewegeloos zoo zittend, scherp-luisterend uit
angst, voelde bet zware zwijgen van heuvels en lucht

en grond, van boomen en rotsen, als een adem-schokkende benauwing over zich been komen . In de
volslagene stilte hoorde zij bet eigen bloedgeruisch
Tangs de ooren als bet ver weg schuifelen van menschenvoeten door kiezelzand
Dan, verschrikt, den

vinger tusschen de tanden, bet hoofd voorover, in
nog spannender luistering, gluurde zlj om den
kapelhoek : maar altijd lag daar de wegrijzing, stil,
zandschitterend en verlaten in den zonnebrand .

,,,Als er maar geen mensch komt! Als zij mij maar
niet zien!" dacht bet kind .
De vrachtrijder, - haar jongen, zooals iedereen
zei, -- die van uit zijn herberg de grootmoeder alleen

naar de kerk had zien gaan, zou kunnen komen ;
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haar oom ook, die iederen Zondag nog, uit sleur,
naar de schacht strompelde, of een andere keibikker,
die zijn geld al vroeg had verdronken en nog niet naar
huffs wou
Zij luisterde ook, of haar grootvader
niet schreeuwde, want die, sours, als hij zijn bank

niet over een steenhobbeltje heen kon krijgen, zette
het in eens op een stotter-gegil, dat men 't zes huizen
Maar het bleef stil van rondom,
ver hoorde

doodstil .
In den al warm wordenden vroeg-morgen vlogen

groote vogels, heel hoog, met scherp zwart-lijnig
gewiek tegen 't fel-blauw, geluideloos, in eene egale
vleugel-roeiing soma Tangs de gansche luchtbreedte
tusschen de heuvelen .
, ;Hoe Iaat zou 't zijn?" dacht Catherine dan, „komt
hij nog niet?
hij moet nou toch komen!"

Sours doezelde ze even weg, denkend, hoe zij op
dezelfde plek, waar ze nu zat, gestaan had, zbb, en
hoe hij toen op haar afkwam
dan heftig flitste
weer die schrik haar door de beenen, -- zij, plotseling wakker uit haar even-gedroom, schrikte nog
heviger, omdat zij vergeten had to luisteren, to zien
of hij niet kwam, of er geen ander aankwam
Zij verbeeldde zich al wel een uur, al wel langer,
gewacht to hebben ; haar beenen deden zeer van
't hurken op den grond .
Dan zat ze weer to denken, hoe hij er tilt zou
zien, nu. op zijn Zondagsch . Ze had maar een heel
flauwe voorstelling, hoe dat zou kunnen zijn, vage
gedachtetjes van een hooge zijden pet en een roode
das, en iets glimmends, van zilver of van goud

Met dat weeke, wegzinkende gevoel in zich, dat

ze nu wel veel had, vroeg zij zich ook af, of hij haar

weer zou willen kussen, en als ze niet wegliep, wat
er dan gebeuren zou .
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Wat later kwam er werkelijk iemand van 't gehucht of naar beneden, een keibikker, een kameraad
van haar oom, maar die haar heel weinig kende .
Catherine, zondex gerucht to maken, schuifelde
achteruit, hopend dat de man wel niet op zij zou zien .
Hij keek wel, maar vroeg alleen in 't voorbij, gaan :
„Wat voer jij daar nit? Wacht je op je jongen?' en
ging dan door .

En 't kind, schouderophalend, zoo onverschillig
weg maar wat zeggend, dock met bloedbonzingen
van angst in haar keel, deed alsof ze naar huffs wou
gaan : -- drentelde alleen de kapel rond en kwam
dan op 't zelfde plekje weer leunen tegen den wand .
Even had ze een aanvechting om den man nog
na to loopen en to vragen, hoe last het was, maar
dat, wijselijk, lief ze toch .

Dan weer, angst dat de keibikker den bovenweg
insloeg, waar de ander langs moest komen, dat hij
hem ontmoeten zou, uit nieuwsgierigheid hem achterna zou gaan
Maar de man, met zijn massief-plompen drentelgang
van Zondags-vrij-zijn, breed-danker Tangs de zonblonde
weggestreep, kuierde bedaard op tot het boschpad
naar de schacht, sloeg daar links in
Van de plek, waar Catherine zat, zou ze den
stadsman heel uit de verte al kunnen zien aankomen .
Een eind voorbij het boschlaantje bong de weg
achter een heuvel om, kloni, onzichtbaar, aan de
achterzijde van de hoogte naar den top en liep daar
dan, aan den voorrand weer van den heuvelkam,
een Tang eind rechtuit, hoop Tangs de lucht, boven

de schacht voorbij, tot hij weer omboog en daalde,
uit het gezicht, andere heuvelen op en af ; bij dat
daal-punt stond een alleenige spar, hoop, breed-uit
donkerend tegen de lucht .
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bat punt hield Catherine aldoor in 't oog ; daar
zou ze hem het eerst kunnen zien komen . En onwillekeurig begon het to zeur-zingen in haar hoofd : „bij
die spar zal ik hem zien, bij die spar zal ik hem
zien
!"
Dan, met moe-tranende oogen van dat opstaren
in de strak-blauwe zomerlucht, ging ze allerlei dingen
bedenken our zich bet kijken voor een oogenblik to
beletten : ze zou niet weer zien, voor die zwarte vogel
voorbij die boomen was gevlogen ; niet weer zien,
voor een van de haven uit het gehucht nog drie keer

gekraaid had ; -- maar als dare de vogel, met loomer
gedein van de wieken, bleef kring-zwenken in de
lucht, of het hanegekraai, plots onderbroken, nog
eenmaal opschetterde en zweeg, -- dan zat daar het
kind, bevend van spanning our toch maar to kijken,
het niet uithoudend langer, opturend plotxeling weer
met scherp oogengevorsch,
en als ze dan flog niets
daar boven kon ontdekken dan de strakte van 't
luchte-blauw boven de groen-helling, dan maakte zij
zich wijs, dat hij in den tusschentijd al voorbij was
gekomen, dat hij nu al lang achter den berg liep, dat

hij meteen beneden op den zandweg zou to voorschijn
komen .
En mets dubbele attentie staaroogde ze dan naar de
twee punten gelijk .
Maar hij kwam niet . . .

Zij voelde ook telkens naar den sleutel, of ze dien
nog wel onder haar schort had liggen, of hij niet
gevallen was

keek ook sours naar 't gehucht op,

plotseling meenend, dat het al heel last was, dat de
menschen terug kwamen uit de mis . Maar dood-stil,
heet-blakerend, als een verlaten rommel-ophooping
van steep, lagen de huizen, klein, plat-uit tusschen
de roerloos hooge woestheid der bergen .
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Catherine, de hitte flu voelend, het wel lekker vindend, moest toch even bij zich zelf heen stil lachen

our het paf-zweetend er niet tegen kunnen van den
stadsman ; gek, lui-slenterend zou hij zeker daar nu
Tangs den weg loopen, vloekend our die hette in de
barre zon
daarom kwam hij zeker zoo last

En even fleurde zij wat op, pleizierig in haar gevoel
van physieke meerderheid .
Dan dacht ze weer, of ze daar zoo van boven of
hem dadelijk herkennen zou
Vaak, achter de kapel in 't gras liggend, had zij
zich vermaakt over het dwaas lijkend geloop van
menschen op den bergrug ; net schaduwpoppetjes,
die Tangs de lucht gleden . Bij helder weer zag men
het stappen van mannenbeenen als een stiff voor
eikaar heen geschuif van donkere streepjes, met

telkens een kiertje blauwe lucht er tusschen in ; de
vrouwen schoven voorbij, in de boiling van haar rokken, als op wieltjes voortrollende menschenfiguurtjes .
Bij slecht weer waren het donkere, vaag omrande
gedaanten, klein sours, en dan weer groot, al naar
het vallen van 't licht : en als het regende, zag mean
alleen schimmige vlekken, als wegwattend in het
laag wolkengedrijf boven de heuvelhoogte .
„Je zoudt hem nou goed kunnen zien," dacht
Catherine, „de lucht is zoo helder
"
Moe dan ten laatste van dat Tang gehurkt stil zitten,
met een pijnlijke stramheid in haar beenen, lei ze
zich op den buik rechtuit in 't gras, het hoof d opwaarts
steunend in de geheven handers, strak tuur-kijkend
nog naar den weg boven en beneden, maar met
een zwak doorschemerend vermoeden al, dat het to
vergeefsch zou zijn . Zachtjes aan dat vermoeden in

haar aangroeiend met een sluipend komen van
ontnuchtering, die ze nog wegdenken wou . En plot-
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seling den een groote helderheid in hear hoofd, een
als opschrikken uit een raren Broom tot klare werkelijkheid : een precies begrip, Bat het flu wel tien uur
moest zijn, Bat ze near huffs moest en Bat die man
niet weerom kwam .
Helder wakker op eens hear hoofd aan 't denken :
„Hij komt niet weerom
't Was alles maar
Hij heeft mij voor den gek gehad
"
gekheid
„Wet zou hem die kapel oak kunnen schelen . Zot,
Bat ze het niet dadelijk begrepen had . In de stad
kon hij immers zooveel kerken zien, als hij wou,
mooie kerken met groote, gouden beelden . Hij zou
wet lachen om die kapel van hen . Het altaar in
de dorpskerk was immers al mooier . . . en den
iemand, die uit de stad kwam
Wat was ze er
zot ingeloopen
Wat zou hij hear uitlachen, als

hij 't moist
"
Bet kind stond op. Een gevoel van groote ellende
was eensklaps op hear neergedonkerd .

„Wet was het eigenlijk ook, die kapel van hen? . . .
Had ze dear nou zooveel om gegeven? . . . En wet
had zij zich toch in het hoofd gehaald?
Dat die
stadsman wet met hear to doen wou hebben?
Hij
zou hear niet eens hebben willen kussen ; hij zou
wel vies van hear zijn, zulk oud, gescheurd goed
als ze altijd aan had
en den hear rooie, verbrande
gezicht
"

In hear ontgoocheling en spijtigheid dacht ze nog
eens : ,,In de stad ken hij immers kapellen en kerken
zien, zooveel 't hem maar lust

groote, prachtige

kerken, met blinkende muren en gouden beelden en

zilveren, echte zilveren kandelaars, en groote schilderijen fangs alle muren . . . hij zou ook wel wet malen
om Bat bidhuisje van zulk arm yolk, als zij waren
en om zoo'n leelijke, vuile meid, als zij zelf was
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Toen, op haar lippen bijtend, omdat ze niet huilen
wou, omkijkend tdch nog den weg op, en boven naar
den heuvelkam, - met een schop in 't voorbijgaan

tegen den kapelwand, dat bet bout scheurpiepte -,
klom zij langzaam de hoogte weer op naar haar
huffs, - en daar de achterdeur insluipend, ging zij
stil den sleutel ophaken achter den schoorsteen, aan
bet spijkertje, waar hij hoorde to hangen .

VII .
IEN zelfden Zondagmiddag, tegen den
etenstijd, was er een ongewone bereddering en rumoerigheid in de paar steegstraatjes van hat bovengehucht .
Anders, op zoo'n Zondag mooi wear,
na de mis, kwamen de mannen als tar

loops even thuis, vielen terstond aan hat al klaarstaande maal, schrokten zich hun bekomst en verdwenen wear, trokken bij troepjes naar beneden, naar de
herbergen aan den straatweg, waar gekegeld ward
en gekaart en gedronken, gedanst sours ook, later
op den avond, als 't jonge yolk weerom kwam van
hun slenter-vrijages buiten em .

Maar then middag, teiwijl de vette walm van heat
eten nog uit de deuren sloeg en men binnen lepelgeklep hoorde en drens-gehuil van kleine kinders,
stonden mannen en vrouwen in de deurposten
geleund to praat-roepen de straat Tangs tegen elkaar .
Opgeschoten jongens, aan rijen, arm in arm,

slierden de huisjes voorbij, tierend en schreeuw-zingend met opzettelijk vertoon van dronken-zijn .
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Oude keibikkers hadden zich midden in het straatje
geposteerd, stonden massief, wijdbeens, handers in

broekzakken, dampend dichten tabakswalm rood de
bedenkelijke rimpelkoppen ; een, als woordvoerder,
redeneerde heftig met overredingen van wijd armgebaar en uitschietingen van stem .
En al dat rumoer, al die bereddering, was om het
kapelletje van Catherine's grootouders .
De kapel! de kapell en de Warammers! daar hadden ze 't maar over . Anders hoorde je niet .
die wouen
Dat gemeene yolk! die lammelingen!
ook een kapel hebben
dat beroerde yolk in
Waramme!
stilletjes, stikem gingen ze een
andermans bidhuis nabouwen
in 't geniep waren

ze naar de stad geweest, naar den beeldjesman
die vuiliken! die leelijkerds!
Het heels gehucht, als een man, nam het op voor
de twee ouden tegen de dieven van buiten .
Vaak waren ze wel nijdig geweest op die Daene's,
op de grootmoeder vooral, als die zoo prat was op
haar bezitting, zoo jaloersch-bang voor de inmenging
van anderen ; maar die grieven waren flu vergeten .
't Was toch wel hun kapel mee, van allemaal
samen, zeiden ze nu, hun Mariahuisje, de trots van
't heels gehucht . Ze konden er toch altijd gaan bidden,
en ieder zocht er toch zijn toevlucht in dagen van
bekommernissen en angst .
De vrouwen haalden herinnering op van genezen
kinders en afgewende rampen : „en west je nog wel. . .
west je nog wel . . . "

De manners praatten over gevaarlijke schachtwer-

ken, aan hun groef sinds jaren zonder ongeval
afgeloopen . Dan, uitbarstend, scholden ze weer tegen
elkaar op : ,,die lamme Warammers! die beroerlingen!
die gniepers!"

De keibikkers, midden in 't straatje, overleiden
wat ze flu doers moesten en wie het aan de grootmoeder zou vertellen, tot zij ook, plotseling uitschietend, mee inschreeuwden tegen de nljdstemmen
rondom, our dan, uitgeraasd, weer bijeen to troepen,

oud lijf aan oud lijf, de rimpelgezichten naar elkander
vooruit in den tabakswalm en fluister-pratend met
drukke handers-mimiek . Een paar vrouwen krakeelden

over een bijzaak van de historie, tot ze, in opwinding
van gelijk-willen hebben, mekaar zoowat to lijf vlogen .
En tusschen die herrie door, balddadig ger )avot nog
van kinders, die de menschen bijna van de been liepen,
oude spotrijmpjes joelden, uit den tijd toen jongens tilt
burs gehucht vrijerij-getwist hadden met jongens uit
Waramme .

Een paar maal schoot onverwachts uit een deur
of een steeg een oud wijf, een zieke man, die bet
rechte van de geschiedenis niet vattend, dan rondvroeg : „Wat is er? Wat? Wat?" aanklampend de
menschen rechte en links met fel-nieuwsgierig getrek
van vingers aan kleeren .
En altijd waren er, die 't nog wel eens vertellen
wouen, drie, vier tegelijk sours, opschreeuwend tegen
elkaar in .
In een kroeg aan den straatweg waren de keibik-

kers dien morgen met bet verhaal opgewacht ; de
herbergier zelf wist bet van afgedankt werkvolk tilt
Waramme, dat den vorigen avond was doorgekomen

en dat hij had uitgehoord, borrels voor niets
schenkend ten leste our bet fijne van de zaak to hooren .
Eon flesch bijna was or wel mee gegaan, maar dien
morgen had hot nieuwtje ook alleman voor zijn tong
gelokt . Al de andere herbergen waren leeggeloopen
en bij hem had men gedronken of 't een kermisdag
was . Buurtkasteleins waren komen aankuieren,

7s
hadden hun voorraad geleend, toen hij uitgeschonken
raakte . En slag had hij er van gehad, een verduivelden

slag, om de lui aan den gang to houden, om ze bet
hoofd op hol to praten
Nu, thuis nog, waren die jongens als halve wilden ;
drinken wouen ze, drinken!
De twee krotkroegjes van bet bovengehucht, waar
op gewone dagen nooit iemand dacht to gaan zitten,
waar de kinderen voor een cent snoepgoed kocbten en
de vrouwen haar bezems haalden en petroleum en
soma ter sluiks, onder haar schort, een kwart maatjen
elikster, - die vonden nu aftrek . Jonge kerels hadden
stoelen buiten gesleept, ook uit de buur-huizen, tot

midden op straat, en schreeuwden om bier en om
drank . De langs de straat zwalkende jongens werden

aangehouden, gedwongen to gaan zitten en nog meer
to drinken . Meisjes en vrouwen lieten er zich been
troonen, proefden ook mee, en to zamen raasden
en scholden ze weer op de lui uit Waramme .
Wat dat jonge yolk nog bet meest in 't hoofd zat,
dat waren vrijage-twisten van vroeger met de
kloppartijen en kroegruzie's van gehucht tegen gehucht, -- veeten, die wel een paar jaar lang geduurd
hadden, langzaam aan dan vergeten begonnen to
raken, maar nu, door de woede over dien kapelbouw,
plotseling weer oplaaierden of bet feiten waren van
gisteren .
Iij, wien indertijd die ruzie gegolden had, een
man nu al en getrouwd, liet zich nog opruien door

zijn kornuiten tot hij als een razende op zijn stoel
moest worden vastgehouden, en eindelijk, smoordronken onder de tafel gevallen, bleef snork-slapen onder

bet getier door van de heele straat .
Bij Catherine aan huffs echter had niemand iets
van dat singuliere lawaai gemerkt .
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Hun kostgangers, werklui van buiten, kwamen op
Zondag nooit eten ; zwijgend hadden ze met hun
vieren in het donkere keuken •vertrek den maaltljd
beend . Dadelijk erna was Catherine weggeslopen, had
zich in een hoekje achter 't huffs, tegen den putmuur,
schuil gezet . Het eten had ze bijna niet aangeroerd ;
ze had het niet door de keel kunnen krijgen . Groot
brandend stonden haar oogen van de teruggedrongen
tranen . Baloorig was ze en boos op dien stadsman,
die haar zoo had beet gehad, maar sterker nog morde
aldoor in haar dat eene, nieuw ontdekte idee, dat
zij met hun alien thuis toch zeker wel de armste en
zotste schooiers van het heels land zouden zijn
;
Binnen draaf de en klomp-klotste de grootmoeder
in haar smerige plunj a al weer rond of het een werkdag was, en de grootvader buiten op zijn bank, zat
wezenloos to doezelen in de zonnehitte, met op zij
van zich, zijn zoon, de idiots keibikker ; die, naast
het knookmager, bloedeloos oud-mannelijf onooglijker
nu nog lijkend en walglijker in de dikheid van zijn
plooi-kwabbend, aderrood stoppelvleesch .
Onder den blakerenden middaggloed zat hij bewegeloos en brunt voor zich nit to suffers, verduwend zijn
vraatmaal van iederen Zondag, als hij niet van
Catherine afhing, maar thuis zelf zooveel opscheppen
kon als hij lustte . Breed uitgezakt hing zijn lijf tegen
de bank en tegen den huismuur, met louter beestelijke uitdrukking van zich lekker voelen en voldaan
zijn
En achter het huffs, tegen het put-muurtje, zat het
kind, ineengehurkt, weggekropen, als een vertrapt en
verschopt schepsel dat zij zich voelde, dien dag voor
het eerst.
Zij had altijd wel geweten, dat ze heel arm waters,
bij hun thuis, en haveloos en anders nag dan de rest
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van 't gehucht ; dat haar grootmoeder een ruw, vuil
oud wijf was, en haar oom maar een vies dier, waar
ieder den gek mee stak, en haar grootvader een
sullige stumperd, die 't best deed als hij~ emit trok ;
maar nog pooh had ze recht gevoeld, gevoeld zooals
flu, dat haar dat alles persoonlijk ook aanging, dat
de schande van haar smerig huffs en van haar zotte
familie nog terugviel op haar ook
Gek, zooveel dingen als ze flu opeens was gaan

begrijpen
Had ze dat dap vroeger pooh gemerkt?
Waar had ze toch haar oogen gehad en haar hersens?
Eon wat had ze zich toch wel verbeeld, om tegen
ieder maar een hoog woord to voeren, en iedereen
maar uit to lachen recht in zijn gezicht?
Ze moesten haar liever uitlachen . Ze zbuen haar
ook wel uitlachen

De kapel? Nou j a, ze hadden de kapel
Maar
och God! och God! die kapel was ook maar lane,
dat had ze dien morgen wel geleerd .
Van ontdekking op ontdekking ging haar plotseling wakker geschudde geest .
Zouden ze wel een stuk heel huisraad hebben,
dacht ze, een stuk kleeren, dat niet gelapt was, een
stuk etensgerei zonder barsten en brokkels?
Jezus Maria ! Jezus Maria ! Wat een rommelzooi . . .
Wat een rommelzooi l
Wat deden ze toch op de
wergild?
wat deden ze der
?
Ze kon niet eens haar naam zetten . Ze had niets
geleerd . Lezen kon ze niet, schrijven kon ze niet .
En wat voerde ze zoo'n heelen dag uit? eten naar
de schacht brengen, een andermans koeien hoeden . . .
„En kijk nou zoo'n put eens," dacht ze „geen steep,
die meer recht op den ander ligt, en zoo'n raam, van

de twaalf ruiten geen een heel, allemaal vol scheuren
en barsten en met papierreepen beplakt ."

$!
Jezus Maria ! Jezus Maria ! Wat deed ze toch op
de wereld?
Geen mensch mocht haar ook . Iedereen in 't gehucht had de pest aan haar gezien, haar oom ook, en
haar grootmoeder ;
nou ja
alleen die jongen,
die Lambert
maar anders bet heele gehucht
Een oogenblik, als ze aan de vijandschap van die

gehuchtsmenschen dacht, kwam haar ineengedoken
lijf overeind met haar gewoon driest schouderbeweeg
van uittarting en overmoed
even ook maar, met

instinctmatig verzet probeerend nog om zich zelf
er boven op to houden . Maar 't ging niet . Dat gevoel
van vertraptheid was nu het sterkst in haar ; 't had
haar heelemaal onder .
En to stampvoeten zat zij tegen het putmuurtje,
kramp-ballend haar vuisten, pijn-bijtend op haar

lippen om niet uit to barsten in gehuil .
En de kapel, die kapel, waar ze altijd zoo trotsch
op was geweest? . . . Och God ! wie weet, wat voor zot

ding of+ een ander het vond, wat een arme-lui's ding,
een ding van niets, goed voor schooiers als zullie
waren!

't Was allemaal misschien maar lane ! . . . 1 irie . .
een lorreboel ! En dan kwam ze weer op dnt idee
terug, c! at toch ook ni.emand, niemand van haar hicld ;

en zij hield ook van geen mensch . Een jammerlljk
gevoel van verlatenheid, van alleen zijn, voor 't eerst
van haar levee, ging opsnikken in haar genepen keel .
Vonden ze haar niet allemaal een luie, brutale

meld, en werd ze niet den geheelen dag uitgescholden
voor duivelskind en doodeter?
Non, ja, die jongen, die vrachtrijder

En deze terugkeerende gedachte dan wel even een
verheugenis in haar
De jaloersche verliefdheid van dies jongen even

CATHERINE .
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als een zeliherstel in haar eigen oog, iets, waar zij
zich aan vast kon kiampen, wat haar weer cooed
ingieten kon. 2e gal wel niets om then jongen, . . ze
had nooit wat om hem gegeven . . . ze had hem wei

altijd unge1atien als de rest . . . maar flu, eensklaps,
voelde ze tat het toch prettig is, als een flog zooveel
van je houdt
ze was hem er dankbaar voor, het
eerst Binds hij haar naliep .
En trachtend het in zich to houden, tat opileurend

idee, herhaa!de zij bij zich zeif:
,,Maar die geeft wel om mij . . . hij is gek op mij
hij is zot op mij ; die vindt mij niet leelijic en vuil
net andersom
I
hij is zot op mij

Een oogenblik was het, of zij zich trotsch zou gaan
voelen inplaats van vertrapt en misdeeld .
En dan, piotseling, ook weer het neerplofien in
zwartgallige ontmoeaiging .

Meende hij het wel eens, die Lambert? Hij kon haar
best beet hebben . Die vent bit de stad had haar ook
beet geuad
Missciien, achter den rug, lachte hij

haar ook wel bit
n dan, wat hadt je flu aan
iemand, waar je zeif niet om gaf?
Als een groote helderheid was tat plotseling in
haar : zClt moest je van iemand houden
heel reel
houden
zelf zot op iemand zijn
Ja, tat, bras het
datl
En het kind, in het kiare bewustzijn van haar

leeg jong leven en van haar groote verlatenheid,
worstelde, woest willend, tanden-geklampt, tegen de
overweldiging van haar tranen-smart .
Toen - ze begreep zeif niet, hoe ze er bij kwam
- de gedachte aan haar ouders
Gek! die dooie
vader en moeder, daar had zij zich vroeger nooit om

bekreund ; flu voelde zij op eens, tat die haar toch
nd waren, al had zij ze niet gekend ; vaag was ook een
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verlangen in haar, dat zij nog maar leefden ; een
een
n zich
gevoel, alsof dat haar wat helpen zou
afvragen ook wat het wel voor menschen zouen
geweest zijn als ze nou niet dood waren . Haar vader,
ook zoo'n idiots stakkerd, zoo'n scharrelaar van een
keibikker? en haar moeder, leeli k ook, en nijdig, en
vuil, en versleten van het werk?

„Och God! Och God!" dacht het kind, „'t is maar
good, dat ze dood zijn, wat zouen ze in de wereld
doen?"
Ze wou zelf ook, dat ze dood was
„Voor mijn part ging ik kapot ! 1k wou dat ik
kapot was!"
En plotseling dan, in die schrijnende, vlijmende pijn
van medelijden met zich zelf en met die twee al zoo

lang dooie menschen, haar vader en haar moeder,
die ze nooit had gekend, -- schreide, snikte, kermde
zij het uit, ontstuimig, hartstochtelijk, haar hoofd en
haar heels lijf kramp-schokkend tegen het putmuurtje,
al heftiger en hef tiger, in wanhoop of ze nooit meer
tot bedaren zou komen .
En van al het lawaai buiten op straat, van al het
al nader en nader komend menschengeloop uit het
gehucht naar hun huffs toe, hoorde ze niets .

VIII .
UIDRUCHTIG pratende troepen manners
en vrouwen, draai-drentelend en roezig,
kwamen den weg af, vergaten soma
het voortgaan door hun gewichtigheid
van redeneeren, posteeren zich dan al
kringswijs, gebarend met handers en
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hoofd, lijf-rustloos boven de stilstaande beenen, liepen weer verder, smolten samen met andere troepen
roezige manners en vrouwen, tot het ten laatste een
woelende, warrelende menschen-versperring werd
aan den ingang van het erf' van de Daene's .
Een oud keibikker toen, een die lang met Catherine's oom onder hetzelfde stroo-dakje had gewerkt,
werd tusschen de menigte door naar voren gehaald,

geduwd en gedrongen, het tuintje in, hardhandig en
met aanhitsingen van dwingerig-druk roepen ;
„Toe, pere Jean, toe, ga dan ! ga dan !"

De oude stribbelde tegen, trachtte zich to verweren, zich schrap to zetten, teruq to stompen, wat
nijdig niet-willend ; maar hij moest het gauw opgeven ;
-- het lathekje van den tuin klapte achter hem dicht ;
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't opgepakte yolk, man aan man, stond er tegen,
roepend maar, aldoor, ongeduldig-belust aanhoudend :
,,Toe non, pere Jean, toe, ga non, ga non!"
Niet meer terug kunnend dan, nam de keibikker
plotseling een besluit en stapte het ert over, lets van
goedendagzeggen was in zljn stemgebrom, toen hij

de bank Tangs kwam, waar de twee mannen zaten ;
maar die, weg in hun slaap-lodder, zeiden niets terug,

schenen hem niet eens to zien .
Langzamer aan, wat aarzelend, kuierde hij het
stoepje op, vorschte, van den drempel af, de schemerruimte der keuken door, slof-liep dan het huffs in en
ging tegeneen pilastertje van den schoorsteenmantel
staan leunen, al rookend en dampend dikke gulpen
uit zijn mondstukje .

De grootmoeder lette niet meer op hem dan de
mannen buiten ; ze stommelde met het wegbergen van
het etensgerei door het lage kamer-donkey, heen en

weer dravend tusschen tafel en kast, klots ! klots ! op
haar zware kiompen .
„Een mooie dag weer !" zei de keibikker eindelijk,
dik-pratend rond den steel van zljn pijpestompje, en
rookie weer door .
„Een heete dag !" zei hij nog eens, wat later .

Het oude wijf, zonder to antwoorden, scharrelde in
de hoekkast, veegde natte schotels nit met een punt
van haar sloof . De man ging tegen het andere
schouw-pilastertje staan . leunen en dampte nog dikker .
Van buiten klonk, dof-druk, het geroes van veel

menschenstemmen, egaal praat-lawaai nit de verte,
met bij tusschenpoozen een enkel schel uitgeschreeuwd
woord er boven nit .
,,In Waramme krijgen ze non net zoo'n kapel als
die van jullie," zei pere Jean plotseling, bruuskweg
nit angst, half verstaanbaar de woorden uitstootend
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tusschen zijn rook-gelebber in . Met spiedende oogen
keek hij naar het mensch, bang-benieuwd
De grootmoeder had het niet gehoord ; ze was,
kiats! klats loopend, naar de achterdeur gesjouwd om
Catherine to roepen, kijvend dat die maar luibakte
en haar al het werk liet doers, scheeuwend nog eens,
nijdig, dat ze binnen zou komen .
Het kind zei niets terug, maar de keibikker hoorde
haar hard wegloopen .
Als de grootmoeder dan weer blj het raam was, zei
hij nog eens, de pijp uit zijn mond nemend flu en met
meet nadruk sprekend, maar ontzag hebbend altijd
nog voor wat er gebeuren kon :
,In Waramme krijgen ze nou net zoo'n kapel als

die van jullie!" Hij zweeg, trad achteruit, denkend :
„D Heer! daar hei j e 't!"
Met twee krakende vloeken was het wijf voor den
keibikker komen staan, de vuisten gebald .
„Wat? Wat? Wat?" dreig-schreeuwde ze .
En pere lean nog eens, stotter-beducht : ,,Een kapel,
net als die van jullie
in Waramme
voor de
steenhouwers daar
"

„Je liege! je liegt!" gilde de grootmoeder ; „wat
hazel je toch! Je liegt!"
De tuin was allengs vol yolk geloopen ; een veeldubbele, opdringende menschenrij bong de haag bijna
tegen den grond . Vrouwen stieten reeds de huisdeur
open, gluurden naar binnen . De oom, opcgewaggeld

van zijn bank, keek met zijn onnoorel slaaogezicht
tusschen ze door . Catherine ook was achter van bet
bleekveldje weer komen aanloopen, luisterde blj de
keukendeur .

En de keibikker aan 't vertellen dan, moediger door
de nabijheid van al de nehuchtsmenschen . 't Heele
verhaal deed hij nog eens, wat verward soma, hij
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stukken en brokken, aangevuld en opgehelderd door
wie rond stonden : hoe zljn kameraads het gehoord
hadden, dien morgen beneden, in de kroeg ; hoe de
lui in Waramme het zelf hadden verteld ; dat het de
steenkloppers nit de nieuwe schacht waren ; dat die

naar de stad waren geweest, naar den beeldenwinkel

bij de kerk ; hoe ze daar een kapel hadden besteld, hoe
ze hadden afdedongen, en wat ze betalen moesten,
en wanneer het klaar zou komen ; hoe de beeldj esman
zelf biJ hen, bij de Daene's, was komen kijken
Van alle kanten begonnen nu, tusschen het gedrang nit, mannen en vrouwen mee to roepen :
,,'t Is de vent, die je de twee franks heeft gegeven!"

e hebt hem zelf de kapel laten zien!"
„Jij bent zelf nog meegeloopen en Catherine ookl"

„En je man heeft de geschiedenis verteld!"
De grootmoeder, als plotselin.a verdwaasd, stond
midden in de kamer to beven of haar een koorts overviel ; haar wijd-gesperde, verschrikte oogjes vraaggingen van den een naar den antler, links en rechts,
naar wie maar wat zei .
Dan, of ze niets had begrepen, begon ze beteuterd
to vragen :
„Wat? wat met de kanel? Waar zoo'n kapel van

mij?" --

,,In Waramme! In Waramme!" schreeuwden de
menschen
„Voor de steenbikkers in Waramme!"
,,En wat dan met die kapel? Wat dan?" -.,Een kanel net als die van jouw !°' schreeuwde

het yolk weer ; „Ze stelen jou kapel . En nog veel
mooier wordt hij, veel mooier ; ze betalen het met
mekaar l"

Toen had ze het begrepen ; zij vroeg niet meer ; ze
stond maar to ripen, knie-knikkelend of ze droaken was, of ze zoo in elkaar zou zakken . Vrouwen
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schoten toe met een stoel, drongen haar bij de armen
om to gaan zitten .
„Die lammelingen! die lammelingen!" dat was al
wat ze nog zei .

De kamer was nu propvol menschen .
Door de
wijdopen deur drongen al nog andere naar binnen ;
voor de ramen krakeelden ze om een plaatsje . En
van alle kanten lawaai-praatte men dooreen ; ieder
wou nog eens van voren aan hetzelfde vertellen ;
niemand luisterde naar wat een ander zei .
In volslagen verbijstering stond de idiote keibikker
tegen den deurpost geduwd ; hij kon niet meer voor

of achteruit door 't gepers van de menschen ; met
twee handen hield hij zich aan den deurknop vast
om niet van de been to raken : hij rochel-steunde maar
als ;ijn zwaar lijf werd gebonsd en gebeukt door 't

stompend gedring van de ongeduldigen, die voort
wouen, en angst-opengespalkt draaiden zijn doff e
bloedoogjes van den een naar den ander om to raden
wat er toch gaande was, wat al die schreeuwende muff
daar toch kwamen doen in hun huffs .
En de grootmoeder, vaaibleek, haar tandenlooze
mond in zenuwtrekking pratend zonder kiank, de
armen slap langs het lijf,
zij ook, met wezenlooze

smeekoogen bleef maar kijken, kijken, radeloos, van
links naar rechts .

„Ze krijgt een toeval! ze krijgt een beroerte!" riepen
er vrouwen, half huilend . Anderen schoten toe, probeerden haar to steunen in den rug .

Als er even een opening kwam tusschen het
menschengedrang bij de deur, dan zag men den
grootvader, die de bank Tangs geschoven was tot aan
den huisingang ; zijn twee beefhanden, in woordenlooze lamentatie, wezen voor hem uit, hulpeloos den
tuin in
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,,En 't schilderij? 't schilderij?" stamel-vroeg de
grootmoeder ten laatste .
,,Bat ook! dat vooral! Daar is 't juist om to doen!
Daarvoor kwam die vent uit de stadi" riepen er nog
een paar, hier en daar .
Verscheiden hadden er hun mond gehouden .
En de grootmoeder, zich loswringend dan uit de
hadden, die haar vasthielden, haar lijf in paroxysms
van woede stiff recht op, en haar twee stuip-gebalde
vuisten aan weerszij van het hoofd, gilds het uit ;
„Vervloekt ! vervloekt !"
De menschen bij de deur vochten nu letterlijk om
er in to komen ; wie diep in 't kamertj a stond werd

de achterdeur weer uitgedrongen ; een paar pootige
wijven hidden met armgebeuk een plekje road de
grootmoeder vrij . Kinders kropen tusschen de beenen

door, deden de vrouwen gillend opspringen van schrik .
In zijn benauwdheid hijgde de keibikker, tegen de

de deur bijna to pletter gedrongen, zijn stottervloeken uit .

Alles tierde dooreen . De naam van Catherine werd
geschreeuwd.
„Waar is Catherine? Waar is Catherine?" schetterden dadelijk de vrouwen in koor .
De grootmoeder, zich herinnerend hoe het Catherine
was geweest, die den stadsman bij hen thuis had
gebracht, keerde plotseling haar verkropte razernij,

in een vloed van ruw scheldgekijf, tegen het kind .
En de keibikker, al had hij bijna geen adem meer,
begon ook nog mee to schelden ;
„Duivelskind! Duivelskind!"
Hrj wilt niet waarom ; van de heels geschiedenis
had hij nog niets begrepen ; hij wist alleen dat ze 't
nu tegen Catherine hadden .
Een troep baldadige j onge kerels drongen toen al
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joelend en hossend het kamertje in : het waren de
drinkers uit het kroegje .
Met vuurrood-opgezette gezichten en drank-glim-

merige oogen kwamen ze binnen geholderd, liepen
ieder, die niet gauw genoeg uitwijken wou, van de
been ; maar ze hadden toch geen nijdigen dronk over
zich ; ze tierden maar zoowat door elkaar heen tegen
het mensch :
„Hou je maar stil, moeder
hou je maar stil
lamenteer maar niet
wij zullen ze we!, daar in
Waramme
ze krijgen geen kapel
last ze maar

beginners
Wij gooien den boel tegen den grond . . .
wij donderen alles in mekaar
ze
e krijgen geen
kapel
die kapel is van jou
verd
die kapel
is van jou
!"
De grootmoeder kwam er heelemaal weer van bij ;

met haar twee handers uitgestoken naar hors toe
lachte ze en huilde tegelijk, knikte maar van ja, ja,
met stuiperig geschok van haar snik-bevend hoofd ;
onder het warrelhaar, sluik uit haar mots gezakt,
begonnen de vlam-oogen weer to flikker-dansen in
de holten en het kinnetje en de mummel-mond, 't
heele mummie-gezicht zenuw-trok van ontsteltens en
pleizier om het hardst .

En de jongens, met hun rauw schrille drankstemmen, krijschten maar tegen elkaar op :
donderen den boel in mekaar
die kapel is
van jowl
wij donderen den hoe! in elkaar
!"

„wij

Catherine, zoodra ze 't verhaal van pere Jean had
ten eind gahoord, was het achterhuis weer uitgeloopen .
Een stroom van woest pleizier was eensklaps in
haar opgeklaterd ; ze moest bij de menschen vandaan ;
ze zou wat geks hebben gedaan ; ze moest loopen,
draven, het bleekveldje fangs, den weg op ; ze wou
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het wel uitzingen, uitjoedelen van pret . Heel haar
gevoel van vertraptheid en ellende van dien middag
was eensklaps weg .
„Hij vond de kapel wel mooi!" zei ze maar in zich
;elf, „hij heeft ons niet voor den gek gehad
hij
had de kapel noodig, hij wou ze namaken
Hij
!"
vond het wel mooi
Wat konden al die schreeuwende menschen in hun

huffs haar flu schelen? Een verheugenis zooals ze nog
noolt had gekend, jubelde in haar op . Zij moest zich
geweld aandoen om het niet luid uit to schreeuwen,
uit to schateren van jool !

Wat had zij zich dien middag toch voor zotte dingen4 in 't hoofd gehaald? -- en wat had ze dan toch
zitten grienen en zeuren en zeggen dat ze wel kapot

wou? Malligheid! Laf was het, om zoo to tieren om
niets
Ze waren wel arm en door en raar, maar
zulke kale jakkers waren ze toch ook nog niet ! Ze

hadden immers de kapel! En hoe had ze nou in Godsnaam kunnen denken, dat die kapel maar lane was,
een arms-lui's-ding, een schooierspronk? Prachtig was
het! Prachtig!
De kapel ! Voor ze 't wist stond ze er voor, gluurde
door de latten-reten naar binnen ; alles moest ze flog
eens zien, de bekertjes en het bidkleed en het crucifix en de schilderij! Dat was toch alles wel heel
bijzonder! En dat hadden haar grootouders toch zeif
betaald ! En daarvoor was een mijnheer expres uit de
stad gekomen, en heel mooi had die het gevonden,
want hij had ze twee franks gegeven om bet to
mogen zien . En als hij nu vandaag niet weerom

gekomen was, dan kwam hij wel een anderen keer,
want hij had hen noodig, en clan moest zij hem he pen

En zoo'n leelijke, wilds meid was zij toch ook niet! Hij

had haar immers willen kussen l

dat had zij zich
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niet verbeeld
stad kon gaan

hij had gezegd, dat ze wel naar de
!

Stil nu, haar eerst uitbundig pleizier bedaard, stand
ze Broom-starend maar in de kapel to kijken, zoetjes
aan wag-doffend in gemijmer .
Toen, plotseling, sloeg het angst-idee haar door 't
hoofd, Bat die menschen thuis zouden vertellen gaan,

hoe zij dien morgen achter de kapel had zitten wachten
de keibikker, die haar gezien had
„Als die nou zijn mond maar houdt ! als hij zijn
mond maar houdt !" dacht ze .
En draf-loopend zij naar huffs terug, 't bleekveldje
weer over, naar de achterdeur .

Daar, schok-schrikkend, hoorde zij het krijschgeschreeuw van haar grootmoeder, het broddel-ge cheld
van haar oom ; „Bat duivelskind ! Bat duivelskind !"
„0, God j o, God !" dacht Catherine, „daar heb
je 't al ! daar heb je 't!
Reeds draafden haar de rappe voeten terug in
instinctieve vlucht ; -- maar dan, to zamen, raasde
al het yolk binnen weer over wat antlers, gilden de
schor-gekreten stemmen tegen elkaar in over de
Warammers en hun vuil bedrog
Ddt kon haar niet schelen .

Buiten, tegen den huismuur geleund, liet zij zich
gaan op haar gemijmer, zoetjes, zoetjes-aan zich wegdroomend uit het herrie-lawaai ; langzaam loken half
haar oogen en opende zich haar mond in even gelach
van stil-voldaan pleizier .

,,Hij vond de kapel mooi ! Hij heeft ons niet nitgelachen ! Hij vond de kapel mooi !"
Uit de deur-opening gulpte walgelijke walm van
tabaksrook en drank-adems, stiet uitlaaiend het rauw
stem • misbaar de lucht in . Bij poozen wel opgeschrikt,
dacht het kind dan hoe wonderlijk het toch was Bat

93
zoo'n ongewoon spektakel in hun huffs haar zoo onbelust liet
dan zag zij zich daar staan, afzonderlijk
van al de rest, zij heel alleen tegenover 't heele
gehucht ; maar 't was nu niet meet een alleen-voelen

in vertraptheid, triomf was het, pleizier van meerderheid, heimelijke verkneutering over haar komplotgeheim met den knappen stadsman .
Later klonk nog een paar maal haar naam tusschen
een uitbuldering van scheld-getier ; maar dadelijk

daarop dan, overluidend, de stem van den jongen
voerman, die toen pas gekomen scheen, en die, met
bei zijn vuisten op de tafel slaand, schreeuwde, dat
ze Catherine er buiten laten zouen
dat ze anders
met hem to doers kregen
En in de plotselinge stilte daarop dan, het huilerige
kerm-gekreun van den grootvader, buiten op zijn
bank .

Toen gingen de manners weer aan 't opzwetsen

tegen elkaar in : ze zouen naar Waramme gaan, ze
zouden er den boel voor den grond gooien, geen steep
op den antler laten, alles uit elkaar rameien
Een bezetene gelijk gilde de grootmoeder er tusschen
in van : Ja ! ja ! ja !

In den na-schemer pas begonnen de menschen van
lieverlee of to trekken, kwam het huffs weer in rust .
Catherine bleef nog buiten, droom-kijkend de verte
in, waar de rosblonde avond-hemel ging bleeken
boven het schaduw-blauw van de bergen .
Als, wat later op den avond, Lambert de voerman
buiten kwam, vond hij Catherine daar nog zitten

met dien glimp van een glimlach over 't gezicht en
met dat mijmer-zoet gekijk van de overwaduwde,
half-open oogen .

Wat hij eerst zei hoorde ze niet ; toen, als reeds

eens to voren, kwam zij plotseling, in droom loopend,
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op hem af, drukte haar heet-gretige lippen in hartstochtelijke onstuimigheid op zijn mond .
De jongen, overbiuft, schrok, als den anderen keer,
eerst terug ; dan, in oplaaiing van zinnen9lo ;d, haar

aangrijpend, kustte hid h
ook
Maar Catherine,
eensklaps wakker geschrikt, wrong zich, woedend
tuss
n zijn armen uit, rende het huffs in, de vlieringtrap op naar haar slaaphok,
waar zij zoo maar
voorover op haar bed viel, gesmoord snik-huilend,
diep het gloeiend-rood schaamgezicht weg in de koelte
van haar strop-peluw .

Maar later, half in dommel al, dacht ze flog: „hij
vond de kapel mooi
hij heeft ons niet uitgelachen
hij komt wel weerom
"

•

I

IX .
OOR de week was in 't gehucht de beroering over dien kapelbouw vrijwel
gesust . De vrouwen, sleur-sjouwend in

haar krothuisjes of spittend en rooiend
op haar bouwveldjes, de mannen, zweetwerkend in de hette van de steenschacht,
waren to druk en to moe en to afgebeuld om er veal
aan to denken .
Alleen als ze Catherine zagen of haar grootmoeder
nijd-kookte even de geschiedenis in ze op, scholden
ze wat en gingen wear door met hun werk . Ze hielden
hat voor een tijdverdrijf op den Zondag, maakten
er bijna een pretje van .

Iederen Zondag opnieuw waren hat oploopen naar
hat huffs van de Daene's en woelige dronkenmans-

gelagen in de kroegen ; en iederen Zondag opnieuw
ook, met hun schetter-gescheld en geschreeuw,
maakten ze de grootmoeder half zot en half ziek van
opwinding en drift .
Zoo'n ganschen Zondag door leek hat woninkje wel
een open erf voor 't heele gehucht .
Van 's morgens voor de mis tot in den laten avond
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toe schoolden er menschen bijeen, draafden maar het
huisje door, voor in en achter weer nit ; met troepjes
zaten ze tegen de boomers, laggs den graskant, op
den putmuur, in de vensterbanken ; was er nergens
een open plaatsje meer, dan werd zelfs de grootvader
bijna van zijn bank gedrongen .
Bengels van jongens ravotten in alle hoeken, kropen tot op de vliering en in de bedden en kasten .
't Bleekveldje was doodgeloopen tot een dor hooivlak
en de bessestruiken stonden al kaal voor nog de
vruchtjes goed rood waren geweest ; 's avonds lagers
er scherven van gebroken kommetjes en schalen in
een hoek bij het huffs, en kalk, die men nit de muren
had getrapt .
Nauwkeurig bleef men op de hoogte van wat er
gebeurde in Waramme ; de vrachtrijders hoorden dat
weer van kameraads nit de streek, als zij to zamen
aanlegden bij de herbergen aan den straatweg . Men
wist precies hoe hoog de muurtjes al waren opgemetseld, wanneeil het dakje zou gelegd worden en in
wat kleur men alles verven won . Men wist oak, dat
voerlui nit Waramme, die er aan mee betaalden, de
Lieve-Vrouwen schilderij bij den beeldjesman in de
stall hadden gezien en dat het prachtig werd .
Eens flog, in die eerste week, hadden zich jongens
nit Waramme in den omtrek vertoond ; toen was er,
zonder van de kapel to reppen, ruzie gezocht en was
er gevochten, vinnig, tot bloedens-slaan toe . Keibikkers waren 's avonds in 't gehucht terug gekomen
met paars geblutste gezichten en oogen half weg onder
nijdige builen .
Maar 't meest gebeten nog van alien was men op
dien winkelman nit de stall .
„Ais wij hem krijgen l als wij hem krijgen 1"
buiderden de manners .

97
„ Wij slaan hem dood, als hij weerom komt . Wij
slaan hem kapot I" schreeuwden de vrouwen .
De grootmoeder, in woordenlooze drift, spuugde
tegen den grond, zoodra zijn naam werd genoemd .
Op ieder moment van den dag draafde ze flu naar
de kapel, dock bidden kon ze er bijna niet . Ze kroop
maar klein-weg in het hoekje tegen den muur, zooals
ze gestaan had, toen de man er bij was, en zich
verbeeldend dat hij er nbg stond, wond zij zich tot
telkens woester driftbuien op, blindelings slaand sours
met haar beide vuisten door de leege lucht . Dat
kalmeerde haar dan .
En Catherine ook, de eerste dagen na dien Zondag,
was of kwam aan de kapel .
Scheld-razend in haar hoekje, zich alleen denkend,
had soma de grootmoeder plotseling door een zij-

raampje het loer-geflikker van twee bruine brandoogen op zich gevoeld, en naar buiten gaand, had zij
het kind zien wegloopen, ijlings het bosch in .
Een anderen keen weer was Catherine stil mee

ingeslopen achter een buurvrouw aan, die den sleutel
had gekregen our er binnen to bidden .

Maar het liefst nog van alles was het kind alleen .
Er niet in kunnend dan, buiten op haar knieen voor
de lattendeur liggend, was het maar een kijken, kijken
aldoor, in opgetogenheid en bewondering . Xeder licht-

glimmertje op het aardewerk, ieder kleurgloedje aan
den kladderwand bracht haar flu in verrukking . Zij
kende de mazen van het bankkleedje van buiten en

het puntpatroontje van het altaarpapier ; zij wist flu
precies wat voor bloemetjes en vogels er op de glasvazen waxen gebrand en wat voor kransjes de engelen
droegen boven den wijwaterbak .
Ook kwam er, bij verschietende vlagen,

flu

plot-

selinge vroomheids-verrukking, in haar opgeflakkerd ;
CATHHRINE.
7
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een over-volheid van gevoel, dat zich uiten moest in

hartstochtelijk gestamel van teederheidswoorden en
van liefdesbetuigingen aan het Mariabeeld .
De gevouwen handers tegen de borst geklemd, de
traanoogen omhoog in 't bleek ontdane gezicht, lag ze
daar als weggeduizeld in een vreemd-stille extase
van zinnen en ziel, stamel-biddend met denklooze
vervoermg :
„Lieve Moeder Gods l
Lieve, Lieve, Lieve Moeder
Gods !"
Dan, na zoo'n uitbarsting plotseling bedaard, vloog

ze overeind, schuw rondkijkend of iemand haar ook
betrapt had, of ze niet beluisterd was . Gevoel-verlucht,
zwenkte haar stemming weer our, schoot er een

voortvarende lust in haar our iets to doers, our werk
to hebben, our in de weer to zijn .
Sours draafden haar dan doelloos de gejaagde voeten
her en der in een ren door, uit ongeweten noodzaak
van woest spierenbeweeg, tot ze flood-af, tweet-klam
en ademloos ergens bij den weg neerviel, in halven
zwijmel van over-vermoeienis, maar met een vaag
wel-voelen in zich, nu voor een moment 't oproerig
sterk lijf in uitputting was tot rust gebracht .

Een andere maal weer sloeg zoo'n uitbrekende behoefte our bezig to zijn op de kapel tell . Dan zonnen,
zonnen haar hersens tot suf wordens toe, wat zij zoo
alleen toch wel doers kon our flat bidhuisje nog mooier
en het altaar nog prachtiger to makers tegen flat de
stadsman weerom kwam .

Den eersten flag al had zij zich afgesloofd our groote
kleurige bossen bolderik en kamillen en papavers
to plukken voor de vazen, in stee van de spichtige,
stof-dorre grasbouquetjes, die er in stonden . Haar
grootmoeder, vrindelijk even van louter verbluftheid,
had haar laten begaan, had den sleutel gegeven,
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was zelf frisch water gaan scheppen our de bloemen
in to zetten .

Den volgenden dag, van de schacht komend, was
het kind tot den rivierkant afgeklauterd, waar vergeet-mij•n ieten stonden en groote madelieven .

De saamgeknoopte schort volgezameld, was ze dan
tegen een wegberm gekropen, had haar ongedurig
lichaam tot uren stil zittens gedwongen en haar
onhandige, zenuw-tintelende vingers tot aanhoudend
kalm werk, our een bloemkrans to vlechten, een
kolossalen, die aan den voef van het crucifix moest
liggen . Bij poozen, stiff, gloeiwarm van dat ongewoon

sail werk, haar lust naar beweging toch bedwingend,
lief ze de handen in den bloemenberg zakken, bong
ook 't gezicht erin voorover, voelde, met kleine

rillingen van wellust, de streeling der meizoen-lintjes
aan haar' oogleden en rond haar mond ; dan, haastig,
tong ze weer aan 't werk, knakte gelijk-lang de stengeltjes af, schikte weer en strengelde en wond het
weerbarstige groen •g oedje in den kransvorm . 't Leek
prachtig toen het klaar was, een kroon van wel een
pols dik, blauw en wit met wat geel van de hartjes ;
de uitsprietende steeltj es beet ze met haar tanden nog
af, voorzichtig mond en kin in de bloemen, dat ze
niet kneuzen konden . Zij hing den krans voor zich
aan een tak, bleef er naar liggen lack-kijken, terwijl

zoetjes aan haar vingers streel-gingen nog door de
bloemenrest, die op haar schoot lag .
Ze was moe ; zij had bijna drie uur gewerkt ; ze
zou wel kunnen slapen ; maar eerst ging ze toch nog
den krans naar de kapel brengen .

Het heele gehucht babbelde over die plotselinge verandering in het kind, half ongeloovig sours, maar

toch met lof . Zei men wat tegen Catherine zelf, dan
lachte ze zoowat, kleurde en sloop weg, innerlijk

100
beschaamd, omdat ze wel wist, dat ze ieder bedroog,
dat die bloemen en die krans niet voor hen waren
of voor haar grootmoeder en ook niet voor de Lieve-

Vrouw, maar voor den stadsman, die, in heimelijke
hoop, ze ieder uur van den dag nu verwachtte .
Van dat terugzien had zich haar verbeeldf ng een
vaststaande voorstelling gemaakt .
Het boschwegj a uitkomend, zou ze hem, op een
bepaalde hoogte van den weg, bij den laatsten kiezelhoop zoowat, plotseling zien aankomen . Ze zou
niet op hem wachten . Ze zou doen, of ze hem niet
zag, stilletjes opdrentelen tot hij haar ingehaald had .
Hij, heel vriendelijk, heel gedwee zelfs, zou haar
vleien, bedelen om den sleutel Le halen ; en vriendelijk
ook we!, maar Loch niet al to toeschietelijk, wetende

flu we!, hoe veel hem aan alles gelegen was, zou zij
in zegeviering antwoorden ;
„De kapel is van ons, en de schilderij is van
ons, en het altaar, alles is van ons
maar jij mag
ik wil je wel helpen
Kom
het Loch wel zien

maar !"
En zoozeer was in haar onbeheerd gedroom de
werkelijkheid nu gaan verwazen, zoo uitsluitend spilden flu enkel haar gedachten om zich zelf, om de
kapel en om dien man, - dat het gekrakeel der

gehucht,slui, de woedende gebetenheid van haar grootmoeder, de waanzinnige vloek-stuipen van den bultenaar, als slechts zin-ledig woordlawaai uit de verte,
tot haar inklonk .

Werktuigelijk deed ze, wat moest ; eten naar de
schacht brengen, het vee hoeden, thuis wat meehelpen ; niets van buiten of liet ze als werkelijkheid tot
zich doordringen .
Wonderlijke woelingen en broeiingen waren het in
haar ; vreemd nieuw gegist en gegroei ; verglijdingen,
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weerstandloos, in wellusten van ontroering ; heftig opbrandende begeerten zonder gekend doel; onbegrepen,
kwellende lichaamslusten ; plotselinge gevoelsbehoef-

ten, die geen uitweg vonden en zich niet to plaatsen
wisten . Ze kuste flu de kleine kinders op straat, tot
die, verschrikt door haar onstuimigheid, huilen gingen en hard weg liepen . Ze vertroetelde in haar armen
jonge katjes van de buren, perste de beestjes

tegen zich aan, woest-heftig, tot die, met angst-gehaak
van de krabbelpootjes en sluip-wringing van het lenige
poezel-lijfje, omhoog haar schouder zich redden en
wegvluchtten .

Het eenige, wat tusschen al die willoos ondergane
aandoeningen door, klaar omlijnd in haar oplichtte,
als een schel heldere plek f n groote schemerruimte,
dat was het verbeeldings-beeld van haar triomfweerzien van den man .
Zoo, als een droomtijd, nevelden drie voile dagen
aan het kind voorbij .
Maar de stadsman kwam niet .
De week was al op de helft, het werd Donderdag,
de man kwam nog niet .
Toen, plotseling, -- het was op een teruggang
's middags van de schacht,
rafelde het gewirwar

van haar mijmerijen uiteen .
Een eensklaps opnieuw wakker schrikken was het
en opnieuw neerploffen in mistroostheid .
„Nou ja," dacht ze, flits-helder op eens, „die kapel

kan nou wel moor zijn, maar dat verandert bns toch
niet
wij blijven er toch maar arm schorremorrie
om
tuig van yolk
en al komt hij nog om de

kapel to zien, mij viudt hij toch maar een leelij~ke
en lompe schooiersdeern
!"
En weer kwam het aandreigen, zwaar donkerend

over haar heen, dat jammerlijke gevoel van misdeeld-
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held erg misere, dat zij had leeren kennen, dien Zori
dagmiddag voor hat eerst .
Ook flu wear probeerde ze er tegen in to vechten,
hat de bass to blijven,
ze voelde zich wegzinken,

al

wegzinken, ondergaan in een hopelooze zekerheid
van onheelbare ellende .

Al haar verwachtingen, al haar pleiziertriomf plotseling wag ; zij zichzelf wear ziend, morsig armelui's
kind in versieten kleeren ; schamel, nietswaardig
wezen, waar toch geen starveling wel zich om bekommeren kon . Duizel-vreemde !eegte gaapte in haar .
Niets begreep zij meer van haar droom-gesoes der
laatste dagen
Wat had zij toch gewild? wat had
zij gedacht?
Wat toch?
En aan den wegkant zat ze, huilend, huilend in

radeloosheid, orn iets wat ze verloren moest hebben
zonder to weten ze!fs, wat hat geweest was .
Dan, zoo kranipachtig uitjesnikt veer over ;ind
komend, leek haar p!otseling dat groote verdriet van
verstooten-zijn ook al onwaar, zwalkte e even wear,
houvast-loos, op haar al wisselend gevoe!beweeg ;

ging, even, ze wag-duize!en in zoete!ijk-weeke ontroerdheid, - tot heftiger nog dan eerst, wee-stuipte
van voren at de ellende wear in haar op .
En dien ganschen dag door b!eef hat zoo een wisseling van tegenweer en overwonnenheid ; aldoor in haar
dat ver!angen naar iets, iets, ze wist niet wat,

tot ten leste, stomp-moe, versuft van zooveel emotie,
ze langzaam aan wegdofte in denkeloos-botte gevoelsverbijstering .
Zoo, lusteloos en !anderig ,zat ze dien avond op
hat putmuurtje achter hun huffs, wat to kijken over
hat al kleur-doovende schemer-land .
Van binnen uit, schel-ruchtig, !awaaide getier over
de Warammers, over den kape!bouw en over den
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stadsman ; de krijsch-stem van de grootmoeder snerpte

er, het zeverdik broddelgeschreeuw van den bultenaar,
en daartusschen door, benauwd genepen, een klaaggekreun als van een dier in doodsangst, een hulpsmeekend kermgeluid, dbordringend, woordeloos,
altijd hetzelfde : de jammerstem van den grootvader .
Niemand wist eigenlijk, wat de kindsche van de
geschiedenis begrepen had, maar nooit kon men, Binds

dien Zondag, in zijn nabijheid over de kapel reppen,
of dadelijk begon dat wee-krijtend angstgesteen, altijd
eenerlei in zijn zinloos ,dotklankig wanhoopsgeluid .
Oien avond was er nog als een apart rampspellend Bidder-gehok in de klaging van den onoozele,

jets aangrijpend onheil-zekers
en ellende-vols ;
onbehouwen-verwoed raasden de grootmoeder en de
bultenaar or hun gescheld tegen in, al schriller on

luider lawaaiend hun nijd-genulder over bet avondstille land heen .
Met een plotseling grooten schrik kwam bet kind
uit haar verdooving overeind .
Twee dagen nu al was telkens van dat dreig-misbaar hun huffs vol geweest, maar zij, in bet aldoor
onstuurbaar gedobber op haar alleenige droomerijen,
had het indrulcloos over zich heen later gaan .
lVu, op eens, had zij begrepen .
„0 God I o God," zei ze, . . . „Maar hij kan niet weer
bier komen . ., hij kan niet weer bier komen

I"

Als een tweede ontwaken dien dag was dat eensklaps in haar . Ontroerings-vol sidderde haar lijf recht
overeind, en de armen, als in afwering van gevaar,
rezen voor haar uit, half omhoog .

,,Hij kan niet weerom komen
ze zouen hem
doodslaan I
ze zouen hem doodslaan
hij kan,
hij kan niet weer bier komen
I"
En terwijl zij daar, met wijd verschrikte oogen
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stond to staren in de schemer-ijle avondlucht, kwam

langzaam, als een bevrediging, als een rust en als
een herleving tegelijk, de gedachte in haar opluiken :
„Nou moet ik hem helpen
Ik moet hem helpen
tegen ons yolk
Nou heeft hij mij noodig
Hij
heeft niemand dan mij . . . Ik moet hem waarschuwen,
ik moet hem helpen 1"

De armen zakten haar weer Tangs het lijf ; roerloos staand daar list zij stil, heel stil dat nieuwe ides
in zich opbloeien en sterk worden ; haar starende in
het schemerlicht, wijd open oogen kregen al grooter
diepte van strak-willen en vastberadenheid .

En zacht zich latend gaan, mee weglevend dan, mee
verglijdend in de wijde avondrust van de boomers en
de bergen en de even nog glanslichte lucht-grijzing,

werd het feestelijke kalmte in haar, vrede-volheid,
groote, stills blijdschap over een nieuw hervonden
geluk .

x.
E volgende dagen, als 't kind weg kon,

zwierf ze de berghoogten Tangs, den weg
over, dien ze wist, dat de man komen
moest .
Na dien avond van ommekeer was al
dadelijk haar vreugde en haar bevrediging overgegaan in, angst-rgejaag en gesjouw voor de
volvoering van haar plan .
Geen uur liet het haar flu met rust ; ze moest den
man opwachten, ze moest rondkijken, rondloopen,
goed zorgzaam zijn, nauwlettend of hij ook kwam . . .
Dat zorgvolle wachten en waken ward haar een
obsessie, maar ze wou dat wel . Haar wakker gewekte

gedachten moesten voortaan iets hebben om uitsluitend, afleidend-druk, mee bezig to zijn .
De kinders op straat verschrikte ze niet meer met
haar liefkoozingen ; in de kapel warden de bloemen
niet wear verfrischt, en schrompelden de kransjes aan
de kruisarmen ; over hat altaar-papier lagers vaal-roode,

verrimpelde papaverbladen, vuil stof-strooisel van
stuifmeel en hoopjes in elkaar gekrinkelde groan-snip .
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pers,
tot op een morgen de grootmoeder al den
rommel weer wegstofte en achter de haag wierp.
Het denken van het kind cirkelde flu our die eene
andere, alle aandacht eischende bemoeiing .
Als ze, op weg naar de schacht, met de voile
etensschaal in den arm, het boschwegje liep waar
geen uitkijk was, dan dacht ze maar aldoor in angst,
dat hij nu juist vlak bij zou zijn, dat hij dadelijk van
boven of den draai zou makers naar 't gehucht toe,
dat ze hem straks vinden zou bij de kapel, al de
wijven our hem heen, en haar grootmoeder, die hem
aanvloog, en kerels, die toegeloopen kwamen our hem
flood to slaan
Ze dempte het schuifelgeluid van
haar voeten our to luisteren, tuurde door 't groen heen
de helling op, als kon ze zoo tot den heuvelkop zien . . .
Daar schuin, hoop boven haar, was de weg, daar
lisp hij nu
straks was hij beneden
dan zagen
ze hem
dan was het to last
„0 God ! o God !" zei ze dan bij zichzelf . Zij kon
het niet meer uithouden . Gejaagd gauw, zich geen
tijd gunnend our haar schaal neer to zetten, kroop
ze tusschen de struiken door omhoog, naar den
bovenweg, waar ze van weerszij vrij zicht had het dal
in en naar 't gehucht toe . Was er niets to zien, dan,
gejaagd-gauw ook weer, zij terug, naar beneden, en
draaf-loopend het wegje Tangs, in een ren door tot
tie schacht, waar ze al Tang had moeten zijn .
Daar sours ook, heel in de verte, kwam er iemand
aangeloopen Tangs het zig-zag gedaal van de weggestrook tusschen de heuvels . Dan, met een popel-bang
hart, bleef ze staan wachten, in zonnebrand of kletsregen, wachten, halsstarrig wachten, net zoo Tang
tot ze zien kon wie er kwam, tot ze zeker wist, flat het
de stadsman niet was . En dan eerst, in doffs berusting
over wat er daar gebeuren zou, zij naar de steengroef .

!07
Een enkele maal ook, door schuinen lichtval uit
grillige wolken, lag er een ongewone schaduw van
boom of heuveltop over de wegbreedte . Dan stond
daar hat kind to turen, to turen, de harden boven de
oogen, in wanhoop dat hat maar niet nader kwam ;

tot plotseling, door 't uiteen drijven van de neveljachten, hat schaduwbeeld verdween en de wig weer

vrij was . Dan nog, dat vreemd vindend, hair bedenken, wat hat wel geweest kon zijn, haar bang zijn
dat hij e'r toch geloopen had, dat hij zoo meteen weer
to voorschijn zou komen, dat hij maar aan den
wegkant was gaan uitrusten . . . En half gerust nog maar
klauterde ze weer naar beneden, de voile schaai met
moeite voor zich uit torsend bij 't bukken order de
struiken, morsend vaak over haar goad, zich scheurend aan de heesterdoorns, omdat ze gaan hand vrij
had tot hat bijeenhouden van haar kleeren .
Iederen avond, voor 't naar bed gaan, moest ze flu

haar jakje of haar rok zitten stopper om er niet
heelemaal als een janrap-kind uit to zien . De zwieptakken van 't heestergewas striemden haar tintelend
roode veegen over armen en hall ; dooms van mispeltakken en wilde rozelaars reten haar de huid open
in schrijnend large schrammen, waar nijdige bloedkraaltjes uit omhoog sprongen .
Haar brutaal, baud spotgezicht kreeg bij den dag
meet een uitdrukking van onrust en schrikachtigheid .
Vaak hamerde haar plotseling de benauwdheid om
't hart, angst-beefde zij over haar heele lijf bij hat

idea, dat de man komen zou, - en toch ward hat
haar elken avond een al grooter ontgoocheling, dat
hij er niet was geweest .
Voorbij de kapel komend, kruiste zij zich en maakte
trouw een knievalletje, biddend stil bij zichzelf wag,
dat zij hem toch hat eerst zien mocht, als hij kwam ;
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dat zij tijd zou hebben om hem to waarschuwen,
Ook had ze, de eerste dagen, wel willen bidden,
dat hij maar' wegbleef ; - maar dat kon ze toch niet .

't Leek haar ook, of ze ter wills van dien man

flu maar iedereen to vriend moest houden, of alle nrjd

tegen haar zich later zou wreken op hem . Bloo en
inschikkelijk maakte haar dat, gedienstig zelfs op haar
manier ; als ze to last met haar eten aan de schacht
kwam, tergde ze niet langer bovendien, trachtte de

drift-uitbarstingen to voorkomen en het sarrend ruziegestook van de vrouwen .
Een zoo stills afgetrokkenheid lag er vaak over
haar, dat de voerman aan de schacht daarmee geplaagd werd, als ze weg was .
Kranig, zeiden ze dan, dat hij haar zoo mores had
geleerd . . . Je kon wel zien, dat ze Lot op hem was, al
wou ze 't niet laten merken ., . 't was kranig van

hem,
En de jongen, voelend na dagen nog den gloed
van haar heete kussen op zijn mood, zei niets, lachte
maar eens, dacht werkelijk, dat ze gelijk hadden .
Een andere jongen, een aankomend steenhouwer,
getroff en door die zachtmoedige ingetogenheid van
het kind, begon haar, wat verliefd, ook al na to
loopen : zij merkte het maar half, ging hem nit den
weg, zooals zij Lambert nit den weg bleef .

Iederen morgen vroeg en in den namiddag moest
Catherine van de omliggende bouwerijtjes het vee laten

grazers Tangs de grasbermen van de breeds wegen .

Het halen en brengen van de beesten werd nu oak
een gejaag en gedrijf zonder end . Ze wist niet, hoe
ze maar 't gauwst de logge koedieren zou voortkrijgen door de smalls binnenpaadjes van de boerenerven . Met haar hulstestok rack ranselend rechts en
links joeg ze als een furie achter het sjokkende vee
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aan, zich schor schreeuwend door 't hu ! hu ! gedrijf,
beukend met haar klomp in de dijen van een achterblijver tot hij weer meedraafde, scms in zijn angst de
anderen voorbij schoot . Een pear meal ook waren er
dieren, plotseling verschrikt, aan den heal gegaan, een
zijweg in of terug ; en 't kind, woede-huilend om dat
nieuw oponthoud, rende maar weer terug achter ze
aan, vloekend op 't stomme vee zooals ze haar

grootmoeder en haar oom hoorde vloeken op haar .
Maar zoodra ze, als een grijs kubusje, stil en menschen-verlaten tusschen het groen, de kapel zag
liggen, kwam ze tot rust ..
Dan riep ze de koebeesten bij hun naam, streek

ze de vliegenproppen uit de ooghoeken, liet ze stapvoets het gras scheren in schaduwplekken onder de
boomen, drentelde er zelf tusschen in, roepend eens
hier en dear, mikkend met een kiezeltje near wie
afdwaalde, - maar ondertusschen, in stadige oplettendheid, vorschten haar oogen de berghelling over en
den weg langs, aldoor vervuld van de eene gedachte :
of de man nog niet kwam, of ze hem niet tegemoet
moest loopen, of ze hem nog niet waarschuwen moest,
hem helpen kon
Toen, den derden Zondag eindelijk, wend er door
een troep belhamels besloten, dat men op 't eind
van die week near Waramme zou gaan om de kapel
of to breken .

Wie eraan mee wilden doen, waren, als elkaar
radend, last 's avonds bij de grootmoeder blijven
hangen, tot het grootste menschen-rumoer allengs
was afgetrokken ; den, samenkliekend, geheimzinnig,
in den al donkerenden na-avond, werd gedempt-pratend het plan overleid .
Een twaalftal mannen boden er zich voor aan ; later

HO
krabbelden een paar weer terug ; -- een kapel afbreken, daar zat geen zegen op, dat was duivelswerk,
~~eiden ze ---- met hun negenen zouden ze dan ten

leste gaan, Pere Jean, die de schacht van Waramme
kende, omdat hij er vroeger gewerkt had, moest den
tocht leiden ; de anderen waren meest jonge kerels,
een paar van de beruchtst sterken er under voor
't geval dat het tot een kloppartij kwam .
Catherine, weggekropen in een schaduwhoek van
de schemerkeuken, miste geen woord van wat er gezegd werd ; zij spiedde, luisterde, loerde maar, geen
oog van de mannen af . Die Warammers konden haar
niets schelen
maar 't was ook een komplot tegen

den stadsman
een komplot, negen kerels en haar
grootmoeder, samen tegen een ; en die een had niemand dan haar .
Nu moest ze dubbel oppassen, dacht het kind, ze
moest hem alles vertellen, als hij kwam . . . Nou moest
ze hem zeker waarschuwen
Als hij maar voor
dien tijd er geweest was
; als hij toch maar kwam !
Met schrik bedacht ze ook flog, dat de man zeker
wel nboit weerom zou komen, als eenmaal zijn werk,
daar in Waramme, was vernield . . . dat ze hem dan
nooit weerom zou zien .

En van uit haar schaduwhoek, woedend, balde ze
bei haar vuisten naar de troep beraadslagende kerels

voor het raam .
Die waren het samen nog niet eens, wanneer ze
gaan moesten

Hoe vender de kapel of was, hoe

meer pleizier ze van hun werk zouen hebben
maar ze moesten toch ook op hun tellen passen ; ze
waren we! geen femelaars en de duivel kon ze niet
schelen
maar als toch het bidhuis eenmaal was

gewijd
; dat begreep zelfs de grootmoeder ; als de
kapel in Waramme eens gewijd was, dan vie! er niets

In
meer aan to doen, dan zou we! Been mensch meer
durven .

Zoo werd dan de tocht op den komenden Zaterdagnacht bepaald .
Gedurende de week speak niemand meer over het
plan uit angst dat het ruchtbaar werd .
Alleen bij het uitgaan van de schacht, 's avonds,
stond daar de grootmoeder, ieder van de negen op
zijn heurt aanklampend met geheimzinnig gefluister

en gebaren-beduid : „jullie gaat toch we!? . . . 't gebeurt
toch we!? . . Nou Zaterdag toch . . .7' Dan haar ver-

kneuterend handengewring, het pleiziergejeuk van
haar mager knokenlijf, het triomf-gedans van de
dolle brandoogjes in 't mummiegezicht, als de mannen
zelf ook belust, verlekkerd leken op den tocht, als
zij an hun kant ook in verholen mimiek en woord-

spelingen gelijk opdeden met haar ; of haar vuistgedreig en gelamenteer, haar wanhoop en gevloek als
er een paar, afgewerkt na een broei-heeten dag en
dat gezeur van iederen avond moe, eens niet naar haar
luisteren wouen, haar afsnauwden, geen antwoord
gaven . Dan plotseling, heelemaal overteuterd, bleef
ze aan den weggekant staan knikkebeenen half in
verwezenheid ; maar dadelijk erop, zij weer vooruit,
dravend van den een naar den ander, strompel-loopend
rond ze rechts en links, met haar haakvingers plukkend, wringend aan hun kleeren, dreigvloekend en
fleem-pratend bij beurten, liefpaaiend met een schel
kinderstemmetje en dan weer overslaand in vuil
schetterend scheld-geschreeuw .
Soms deden de mannen het met opzet, allemaal

zeggen, dat ze zich bedacht hadden en dat er wel
niets van komen zou . . . Dan, als een radelooze, liep

het mensch achter ze aan, hardop huilend met een
snikkerige grienstem, die van alle zijden het werk-

yolk deed toeloopen en vragen wat er toch wel gaande
was en die niet tot bedaren kwam voor elk van de
negen op zijn beurt weer verzekerd had, dat ze toch
wel gingen en dat het maar een grapje was geweest .
Maar al lack-klaarde dan ook haar gezicht weer big,
zoo groot was de schrik geweest, dat die den ganschen

avond door nog bleef nasnikken in haar hokkende
keel,
Ook Catherine was nu's avonds vaak aan de schacht ;
zij wend ongerust, zei ze, als haar grootmoeder in
den donkey nog zoo ver alleen wegliep, ze wou haar
weer mee naar huffs nemen ; maar al voortgaand

lisp ze altijd, heel ongemerkt, een van de negen op
zij, -- 't liefste nog pere Jean, die hield haar niet
voor den gek - en door haar vragen zoo bij den news
weg, kwam ze to weten wat ze wou :

Wat of de Warammers wel zouen doen, als de kapel
uit elkaar lag? Of ze nog geld zouden hebben voor

een meows? En wat die vent uit de stall wel zeggen zou? Of die nijdig zou zijn? Of het nog scha zou
zijn voor hem ook?
„Wat zou je hem doen, als' je dien beeldjesman bij
het gehucht eens tegen kwam?" vroeg ze op een
avond aan een van die jongens .
Die vloekte maar zoowat, dock een grappenmaker,
achter hen, grinnik-schreeuwde met een stem, die hij
komiek wou maken :

„Nou, kerel, als wij hem samen vonden, dan trokken wij hem ieder bij een poot naar de schacht ; en
aan de schacht, daar stopten wlj hem in een steenmand, en dan, rrtss ! een, twee, drie, heschen wij hem
naar boven, en als hij dan boven goed piepte, dan,
bij ongeluk, kantelden wij de mand, en dan, zijn

beenen in de lucht, kwam hij naar beneden geduikeld,
met zijn kop op de steenen ! Wat een lol, wat een loll"

ija
Om hem heen schaterlachte men, 't meest nog om
de zotte stuipbewegingen waarmee hij een in zijn

val wanhopig steunzoekend menschenlichaam nadeed .
Catherine, voelend met schrik hoe ze bleak werd
tot in haar oogen, schaterde nog harder dan de
anderen, onnatuurlijk en schril, wat zij gelukkig zelf
alleen hoorde in 't luide lawaai van condom, .

Doch dien nacht kon ze er maar den slaap niet van
vatten ; ingedommeld eindelijk, kwam als verschrik-

king van allerlei fantastische gruwelijkheden, die grap
nog in haar droomen terug . Den volgenden morgen
was ze er half kapot van . Even na den zonsopgang

zwierf ze al buiten . Ze kon hat in huffs niet meet
harden . Zelfs kwam toen hat plan bij haar op, om
naar de stall to gaan en den man daar to zoeken .

Iaar dat, in haar kleinwetendheid van schuw buitenkind, leek haar een wanhopige onmogelijkheid .

Zoo ging ze dan maar bidden voor de dichte kapel-

deur, geloften doen aan de Lieve-Vrouw : als die haar
flu helpen wou, als de man nu nog kwam, vandaag
of morgen, als de anderen hem niet zagen, dan zou
ze kransen vlechten, iedere week, bloemen brengen,
penitentie's doen
En ze schreide, hulpeloos in haar onmacht om jets
beters to geven, lets van kaarsen of geld, dat de
Heilige vermurwen mocht .

Het was toen Vrijdag ; hoe ze keek en rondspeurde
en spiedde dien dag, -- van den man geen spoor .
's Avonds nog eens kwam ze bidden voor de kapel .

Herhaaldelijk dien nacht werd ze wakker met schokken van schrik ; zag zij dan, dat hat nog duister was,

dan moist ze wel, dat er geen gevaar kon zijn, maar
probeerde lang vergeefs wear to slapen . Ze was zoo
zenuw-moe en koortswoelig of ze ziek zou warden .
Haar rug gloeide, haar armen voelden pijn-zwaar .
.
CATHERINE
8
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Sours half in dommel, meende ze dat bet de Zaterdag-

nacht al was, dat de kerels naar Waramme waren .
Dan vloog ze overeind, schrik-gestoken ; maar klaar
ontwaakt, hecjreep ze haar vergissing, zocht, verlucht, weer een koel plekje op de tweet-klamme
stroomatras .

Des morgens eindelijk lag ze in zoo zwaar-doffen,
kracht-verspilden zwijmelslaap, dat, beukend tegen

het zolderbeschot, de grootmoeder haar ten Iaatste
uit bed halen moest .

XI .
IEN middag, den Zaterdagmiddag, gaand
naar de schacht, wat loom-ziekig nog van
haar slapelooze nachten, was Catherine

Loch, voor den uitkijk, weer tot de hoogte
van 't myrtillenveld afgedaald, als daar
omhoog, tusschen de stamlijninkjes van
't mastebosch door, plotseling, zij den stadsman zag
gaan,
den bovenweg Tangs, naar 't gehucht toe .
Een genepen kreet van schrik ontsnapte het kind ;
in verdwaasde overrompeling week zij eensklaps
terug, bleef dan waggel-staan met knikkelende knieen,
geen stag meer doers kunnend, en haar keel als
dichtgesnoerd .

„Daar is hij nou, daar f s hij nou I" dacht ze . ,,God!
daar is hij nou . . . Wat moet ik doers?"
'V Liefst was ze hard weggeloopen, op eens gansch
bloo-vervaard, weg-gehold naar de schacht toe, of
waar maar menschen waren .
naar 't gehucht

De man, haastig aanstappend
voor de warreloogen van het kind dansend silhouet achter dansende
boomstreping -- naderde al den boschhoek, zou
dadelijk uit het gezicht zijn

'is
De noodzaak van oogenblikkelijk handelen duizelde
toen Catherine als pijn-snijding door het hoofd, vlijmhelderde eensklaps haar lafmoedige gedachten-verbijstering weer op .
„Gauw ! gauw ~" dacht zij „daar heb ik nou dagen
op gewacht ! Gauw ! gauw 1" En de etensschaal nit

haar wankel-bevende handen op den grond zettend,
wou ze haar loop nemen, strompelviel opnieuw in
haar zenuw-haast, kwam half nog weer overeind,

voelde zich de stramme tril-beenen als wegglijden
onder 't lijf, en liggende dan op een knie, roezelverschrikt weer en ontdaan, begon ze to roepen,
klankeloos en schor eerst, schriller dan en schriller
in haar stijgenden angst, als zij reeds den man de
laatste licht-reten in het boschvlak zag voorbijdonkeren .

En nog eens, tusschen haar beide handen nit, met
rood gespannen wangen, schreeuw-seinde ze naar
cmhoog, in schel uitklinkend gegil even, dan plotseling stem-gedempt weer uit angst dat haar roepgeluid tot de schacht dragen zou, -- smeekend,
schreiend bijna, radeloos dat hij daarboven maar niet
hooren wou .

Then, rondkijkend, verwonderd blijkbaar, hield de
man zijn gang in, zocht met de oogen naar den kant
vanwaar 't geluid kwam, zag eensklaps, door het boscn
heen, op het veldje beneden zich, het kind in het
groen liggen to wenken en to wuiven dat hij komen
moest

Hij herkende haar dadelijk ; zij droeg nog hetzelfde
wijnroode jakje, en denzelfden rok, metaalbruin in
den zonnegloed .
Even draalde hij, oneens met zichzelf of hij wel
gaan won .
Nog schriller en dringerder sein-riep het kind,
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wuivend nit

al

net haar twee handen, in heftige

overreding beduidend naar hem toe .
Toen kwam hij het bosch in, half onwillig nog, wat

gemelijk glij-loopend over den glooienden mosgrond
en schop-trappend tusschen de ritselbosjes van 't

bessengewas .
Met een moe gebaar van ontspanning na fel-strakken angst zakten het kind de armen bijzijden .
„Goddank ! Goddank !" dacht ze . „Nu is er geen
nood meer . Nu kan ik 't hem zeggen . Goddank, dat

hij nog gekomen is !"
Mar nauw was de man uit de boschschaduw tot

den zonnerand van 't bessenveld gedaald en kon zij
zijn trekken onderscheiden, zijn lachen en zijn ooggekijk, of nieuwe verbijstering sidderde met dubbel-kracht in haar op .
Loud werd ze en gloeiheet to gelijk ; in schaamtevolle
ver ?arcing werkte zij zich van de knieen overeind ;
denkelooze leegheid gaapte in haar ; -- wat hadden

die dagen en nachten van angst-gewaak
haar zot
uitgeslapt, dacht ze even nod, in spijt-verzet -- het
bosch en het veld verwaasden ais in mist, en vreemd-

groot, dreigend-donkey naderde daarin, recht op haar
af, de man .
En al naar hij naderde, week zij achteruit, plotse1mg schichtig-bang, in onbewuste afwering, al
achteruit, tot een boomstam haar stuitte, waar zij dan
ruggelings half tegen aanviel .

„Nou, nou, blijf maar staan I" lachte de ander, „ik
zal is niks doen !"

Nieuwsgierig, bevreemd, stapte hij aan, wat van
streek zelf door de groote, strak naar hem toebrandende smeek-oogen van het kind en door het willoos
overgenevene van haar bevend terzij tegen den boom
gezonken lijf . Even flitste het hem door 't hoofd, ziend
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haar door afmatting en ontroerings-bleekheid versmald teerder trekken, dat het kind zoo leelijk niet
was, dat hij de eerste maal niet goed gekeken had ;
-- dat het ook geen kind meer was .
Catherine, schuw-gauw om zich heen blikkend,
als hulp zoekend, voelde plotseling in stikkeitde beklemming de gedruischlooze verlatenheid van de
boschplek, zag het bessenveld van drie zijden in den
groenmuur gevat, massief donkey, waar geen zon door
heen kwam en geen geluid, en boven, het ijl eenzaam
dennenbosch voor den haast altijd leegen 1an iweg
Zij probeerde nog to praten ; zij wbu het zeggen,
zij wbu hem helpen .
„Niet naar de kapel gaan !" stotterde ze, „niet
naar de kapel gaan
!"
„Waarom niet?" vroeg de man, brutaal lachlonkerend, „Wou je mlj hier houden? Wat wou je?"
Hij zag het kind, al sidderend, als ineenzljgen onder
zijn strakte-blik ; tegen den lichten berkestam streepte,
donkey, de lijnronding van de vooruitkomende heup ;
het gespannen jakje jaag-beefde onder het ademgehijg ; de roodige blootheid van haar beenen en van
haar teals, warm vleesch-gloeiend, tintel-vlakten hem
voor de oogen .
Hij ook zag het veld rond, mee met de angst-blikken
van het kind . ., voelde, wat adem-gejaagd zelf, de
als bedwehnend leege stilte . . . en haar weerloosheid . . .
„De kapel . . . de kapel I" stamelde het kind .
Toen, lust-gedreven, woest, schoot hij eensklaps
op haar toe, de armen, de handen fel naar haar uit .
Catherine, met dol-gesperde oogen, zag zijn aanruk, voelde hem tegen zich, zijn armen om haar
heen, zijn adem in haar teals
Gillend luid-uit, worstel-wrong zij zich los, rukkend,

119
stompend, sterk eensklaps als een jong wild dier .
De man ook spande zijn kracht in, hield haar nog

met een kneuzenden handgreep bij den bovenarm,
drong haar naar den grond, in plotseling laai opziedende begeerte-drift, zinneloos .
Maar, zich losscheurend, woest-woedend den man
overzij rennend, holde Catherine het lange myrtil-

lenveld af, het bosch in, dwars door de struiken,
over greppels en boomstruiken, strompel-vallend soma,

dadelijk weer overeind, vbbrt, vbdrt, niets ziend, niets
denkend, in louter instinct-wil van een beest, dat
gevaar vliedt .

Al maar vbdrt ! vbdrt ! ging het, merkend niet eens,
dat de man stil boven bleef, denkend steeds flog, dat
hij haar vlak op de hielen zat, voelend nog zijn adem-

hette in haar gezicht en den greep van zijn sterke
geweld-handen rond haar lijf
En zoo grout was haar schrik-warring, haar dolzinnig angst-gedrijf, dat eenmaal beneden op het
boschpad, ze ook daar nog niet staan bleef, maar
voortholde, in een wilden ren door, tot vlak in 't
gezicht van de schacht .
Toen plotseling, door het zien van de menschen,
kreeg zij haar bezinning terug . Zij hield haar draf
in, keek, dl loopend toch nog, achter zich, zag den

langen boschweg tot het eind toe stil en verlaten
voortstrepen under het boomen-berceau .
Niemand
was haar nagekomen

Toen eerst stond ze stil, zweetbedrupt, den mond
stofdroog van 't ademgehijg ; klamme vlokken van
't losgeward, sluik haar hingen geplakt fangs de
wangen neer .
Voor zich uit, aan de schacht, onderscheidde zij
de groepjes van wachtende vrouwen en daarachter
de kringswijs neerhurkende mannen, die aten ; rustig
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en lief leek dat, zoo veilig, uit de verte, onder het
zon-doorzegene schaduw-groen . 't Kind voelde heftige
aanvechting om er heen to vluchten, daar, tusschen
de beschermende volte der menschen .
Een oogenblik dacht ze oak ; -- „kom, ik ga, ik
ga er heen ."
En ze zag zich zelf staan, alleen met haar angst,
zoo klein midden daar in de lang gestrekte leegte
van den stillen woudweg, zij heel alleen tegen al die
menschen van 't gehucht en met achter zich, de lijfsbedreiging van dien vreemde, die haarl kwaad wou .
„Kom, ik ga !'" dacht ze nog eens, in schreiensoverkropt medelijden met zichzelve .
Toen, opeens, bedacht zij zich ook, dat haar schaal
nog boven stond
ze kon toch zoo niet naar de
schacht gaan
wat zou
ze zouden haar vragen
ze zeggen? . . . ze zou geen leugen vinden zoo gauw . . .
dan zouden ze het raden met elkaar, alles begrijpen . . .
dat de man was gekomen
ze zouden opvliegen,
de keibikkers, de vrachtlui, de vrouwen
hem
zoeken
hem doodslaan
„0 God ! o God !" steunde het kind, hartstochtelijk .
En zij, die hem zoo helpen wou, wat stond ze daar
nou als een durf-niet, als een flauweling
moest
ze hem nou maar stil naar de kapel laten gaan, dat
haar grootmoeder hem zag
moest ze nou niets
voor hem doen ?
Een vreemde, stille glimlach, langzaam, ontlook
over haar ontdaan bleek gelaat .
Was het dan geen bestiering van de heiligen, dat
hij flu tbch dien middag nog gekomen was, dat ze
hem nu alles nog zeggen kon, van de kapel, en van
den tocht van dien nacht
?
En al wijder en wijder ontlook op het achterover
gezegen gezicht die vreemd-zoete glimlach, wonder-
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lijke lack van overgave, van smart en van genot
tegelijk .
Dan, zich omwendend, stil, plechtig bijna, met
grooten ernst van bewuste zelf-gave, ging zij het
bosch weer in .
„Last hij mij dan maar nemen I" zei ze nog in
zichzelf . „Last hij mij dan maar nemen l . . . Maar onze
kerels mogen hem niet' zien . Ik wil hem nu helpen !"

Maar waar moest ze zoeken? Waar zou hij gegaan zijn? Was hij teruggeloopen? of naar 't gehucht
toe? was hij nog op 't myrtillenveld?
't Myrtillenveld l . . . Weer deinsde haar beraden wil .
„Niet weer naar dat bessenveld !" smeekte zij zich
zelf .
Angst-siddering sloeg haar weer door de beenen ;
ze voelde weer de geluidlooze verlatenheid van de
boschplek, de tastbare eenzaamheid, die haar, in
verraad, daar bijna overgeleverd had,
„Nee ! nee !" zei ze, ,,Daar niet weer heen ! daar
niet weer n aar toe !"
En in zelf-bedriegenden haast begon ze, omlaag vlak
bij het boschpad blijvend, vlak daar waar de menschen
kwamen, het heesterhout to doorzoeken .

Maar onder het loopen lichtte altijd nog haar gezicht van dien vaag vreemden lack, die uitglansde
boven de mondbevingen van het moe ademgehijg .
De man was nergens to zien .

Achter zich op het wegje hoorde ze 't praten van
vrouwen, die terugkwamen uit de schacht . Ze konden
haar wel zien, daar, tusschen de takken door, en
ijlings schoof het kind achter het groen heen naar
boven, zoekend daar weer, schuw en driest tegelijk,
struikelend sours over niets in haar schrikkige gejaagdheid .
„G God ! o God !" zei ze maar, bij tusschenpoozen .
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Sours meende ze den man to zien in een schaduw
achter groenverdichting, keek dan dadelijk schichtig

ook terzij, of ze nog veilig menschenbeweeg ontdekken kon tusschen het bladergeritsel onder zich .
Ook probeerde ze wel to fluister-roepen, klopte tegen
hoomstammen, kuchhoestte,
klapperde met haar
vingers .
Geen antwoord kwam er, geen geluid .
De man kon daar niet zijn .
Maar waar dan? Waar?
Ze zocht maar, denk-verloren, dwaas-overhaast,

Ze onderscheidde ook niet meet voor wie ze wel 't
meeste flu bang was, voor zich zelf of voor hem, en
wat ze eigenlijk hoopte, hem to vinden of niet .

Zij wist alleen dat een al aangroeiende jaag-angst
haar de beenen als wegbrak onder het ;ijf
En toch ging ze voort .
Ze wou het hem nog zeggen, ze wou hem helpen .
Reeds zag ze, al klimmend, grootere lichtglansen
tusschen het ijlere groen : dat was de zonnevlakte van
het bessenveld .
Dan sloeg zij af, het hakhout weer in, oog-vorschend,
fluister-roepend, maar mijdend our naar boven to zien .
Niet weer naar het myrtillenveld
En als hij flu toch daar was? Als hij was blijven
wachten op haar? Zij zag hem er staan loeren naar
haar komst ; zij zag hem op haar toeschieten, zoodra

ze "ich vertoonen zou
met zijn handen weer
vooruit
die haar grijpen wouen

En tbch klom ze weer ; en als weer de lichtschemers van het opene veldje door het groen schenen,
ging ze nog eens zijdelings afdwalen, - tot plotseling,
in uiterste zelf-overwinning, ze dwars tusschen den
takkenwarrel zich heendringend, recht door naar
boven stak .
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„Maria, help mij !" bad ze, hijgend van den klauter ; „Maria help mij !" en schoof de laatste groenslierten op zij
Als een vierkant, egaal groen-gekruif lag het bessenveld eenzaam to zomerblakeren tusschen zijn groenwallen . En Catherine, nameloos verlucht, vigil op haar
knieen, in dankzegging zich kruis-zegenend, al maar
weer .
Maar dan dadelijk daarop de angst-vraag : „Waar
dan toch ? . . . Waar dan toch?" . . .
Ze luisterde . Werd er niet geschreeuwd?
dat niet van de schacht?

Kwam

Dan hoorde ze weer niets .
Ze zag ook nog, ter zij, haar schaal onder de boomen staan, kreeg even een visie van het schaftuur,

zag de mannen eten, slapen, en haar oom, tegen
den groefmuur staan to bulderen en to dreigvloeken
op haar .
Maar ze liep toch door, het dennenbosch in, naar
den bovenweg
of hij daar was
Als +yen effen, stoffige kronkelstrook lag die, bewegingloos grijs-glooiend, tusschen de heuveihoogingen .
Niemand .
„0 God ! o God !" zei het kind, in dl hartstochtelijker heftigheid, „maar dan is hij beneden ! Dan is
hij bij de kapel !"
En zij terug, regelrecht het groen weer in, hollend
dwars door de bremstruiken en de brandnetel-bossen,

de duimen kramp-vast in de vuisten geklemd, en haar
eene vuist in de zijde om de pijnsteking niet to voelen, die daar haar adem kwam horten . Het ademen
piepte haar in de keel, zij voelde de zweetlijntjes
zich fangs de oogen loopen ; en toch, bij poozen,
vloog nog de schijn van dien vreemd-stiffen glimlach
haar over 't ontdane gelaat .
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Op den boschweg, weer niemand ; de vrouwen flu
ook weg .
Zij voort . Naar de kapel moest ze, naar hun huffs
Aan het bosch-eind liep zij langzamer, huiverig terug-

schrikkend voor wat ze zien zou, dadelijk, aan den
weggedraai
oploopen blj hun bidhuisje
woedend yolk
Haar saam.gedoken schouders schokten omhoog,
zij pijn-beet zich op de beide duimen .

Toen, een pas of wat van den weg-uitgang af, kwam
eensklaps, omzichtig gluur-kijkend, de beeldjesman
tusschen de boomers uit .

Catherine deinsde terug, smeekte met afwerend
handgebaar, uit lijf-beduchtheid voor zich zelf, --

maar tegelijk ook, uit beduchtheid voor hem nog,
stotterde zij
„Laten ze je niet zien ! later ze je toch niet zien !
ze slaan je flood !"
De man lachte, wat met zich zelf verlegen tegen •
over het kind, leek ook niet op zijn gemak .
„Wat toch? Wat toch?" vroeg hij .

En Catherine, niet kunnend praten nog door haar
adem-gejaag, van den anderen kant van den weg af,
beduidde hem maar, flat hij zich verbergen moest,
flat hij weer achter het groen zou gaan .
„Kom flan mee !" kommandeerde hij, en schoof

achter een acacia-bos . ,,kom, ie moet miff helpers,
kom mee !"
Hij klapte achter zich met duim en wijsvinger van
zijn twee handers, of hij een hond riep .
En toen Catherine, in stee van to volgen, schuw
al terugweek, de heesters van de overzij in :

„Toe, het was maar een grapje, daar straks . Ik
zal je niets doers, 't was maar een grapje . Kom !"
„Maria help mlj ! Maria help mij ! smeek-bad het
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kind weer in zich zelf, kwam dan het wegje overgestoken, schoorvoetend, als terugschuifelend nog bij

iederen tred .
„wie wou mij nou doodslaan? wat leuter je toch?"
vroeg de man .
Toen, zich zelf plotseling vergetend, liep het kind
recht hat groan-bosje in, en vlak bij hem, met haar

zenuw-gauw stemgehaper, in een hollering van woorden door, vertelde ze hem van haar grootmoeder,
van de woede van de gehuchtslui, van de oploopen
's Zondags en hat yolks-gedreig en van den tocht
van de keibikkers lien nacht naar waramme . . .
In haar overkropte bezorgdheid, die zich flu ein-

delijk uiten kon, praatte ze met gezichtstrekkingen
en handgebaar van zoo wel-sprakige angst-uitdrukking, dat de man zelf er door aangestoken ward,
zich onrustig begon to voelen
Maar hij won dat niet toonen, trok zoowat minachtend met de schouders, en deed zijn best om to
lachen of hij haar nog voor den gek had .
Hij moest ook wel wat lachen om de manier van
prates van Catherine, om de wonderlijke woorden,

die ze gebruikte en om haar' zot hoekige bewegingen
van wildemanskind . Ze zou ook zeker gruwelijk overdrijven, dacht hij ; dat deed zulk yolk altijd !
,,'t wordt morgen vier waken, dat ik die sleutel
voor je gappen moest" zei ze ; „Iederen lag dacht
ik, dat; je wel komen zou . 3ezus ! ik heb zoo voor je
gesjouwd . Ik had maar gees rust, als ik meende dat

ze je to pakken kregen, dat ze je 't hoekje om hielpen . Ik heb zoo voor je gesjouwd !"
„Zoo ! zoo !" zei de man, wat spot-verwonderd ; „wel
zoo!"

Toen, gulzig, hunker-kijkend naar zijn gezicht om
hat antwoord, vroeg Catherine :

„En vindt je onze kapel heusch zoo mooi? . . . been
je dat
?"
En hij, onverschillig wag :
„Zeker ! zeker ~1 heel mooi hoor !" en dan, altijd
spot-verbaasd nog, hat kind opnemend :
„God bewaar me, wat zie je der uit ! Waar heh je

gezeten, je heels gezicht is bekrabbeld, en je hals
en je armen !"
En hij grinnik-lachte wear .
Catherine kleurde karmozijn, van de haarwortels tot
den halskuil ; groote spijttranen sprongen haar in de
oogen ; maar ze zei alleen, met angst-goedigen drang :
„Lack niet zoo . Laten ze je niet hooren ! Houd je
toch stil !"
,,Nou, ja, goad, goad !" snauwde de man. „Maar

ik moat die kapel toch zien ! Hoe gaat dat nou?"
En hij blufte zoowat, verscholen achter zijn acaciabos : voor ouwe wijven was hij niet bang ; hat werkvolk,
dat was nu toch aan de schacht
en
n anders
al kwamen die ook
ze zou hat ook wel erger
maken dan hat was
Het kind, ontzag-overheard, stond hem maar aan to
staren . Zij vond hem heldhaftig . Zij vond hem ook heel
knap, met zijn zwart kroezig haar en zijn gaaf glad
gezicht zooals bij hun alleen de kinders hadden en de
nog heel jonge meisjes . Zij zag ook wear hoe mooi of

hij aangekleed was, streepkousen en een das met rooie
bloemen . Toch voelde ze een groote teleurstelling .

Maar als hij dan absoluut zelf niet naar die kapel
mocht gaan, opperde de man, dan moest zrj hem maar
sans helpen . Zij zou' hat ook wel weten
En, haar
monsterend wear : „je bent een rare heks, een rare
deem ; je zoudt een man laten doen, wat hij niet
wou
dat is de tweeds keen nou al
zijn dat ook
oogen, die je in je hoofd hebt

I"
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„Hoe beet je" vroeg hij dan .
,,Catherine" zei bet kind .
De man lachte weer, haar al aankijkend . Zij dacht,
dat hij om dien naam lachte, begreep dat met en

kleurde opnieuw over haar eersten blos been, die nog
niet gedoofd was ; in bet strak-gespannen bloedovervulde wang-vol tintel-schrijnden flu de lange

schrammen, of die met geweld zoo weez losbarsten

zouden .
„Je bent heel mooi zoo
heel mooi" zei de man
nog, lachend aldoor .
Dan haalde hij uit een zakportefeuille een gekleurd
teekeningetje, een schets van de kapelschilderij . flat
spreidde hij, op den grond gehurkt, over zijn knieen
uit en Catherine moest achter hem komen staan
kijken of bet goed was . Zij, starend op bet papier,
deed haar best to onderscheiden, zag slechts,in haar
spijtige verwardheid, een gedwarrel van kleuren,
steenrood en geel en blauw .
„Prachtig ! Prachtig ! hoe kun je 't zoo ! hoe kun
je 't zoo !" fluister-gingen haar lippen, werktuigelijk .
Voor 't eerst was ze wat afgunstig nu, begreep ze,
goed-bewust, dat die man toch bun kapel kwam
nemen, zag ze ook, dat hij best al dat werk had kunnen
doers heelemaal zonder haar
„Prachtig ! Prachtig !" zei ze nog bij zich zelf, maar

ijver-bekoeld .
„Nu, ja goed" snauwde de winkelman weer, ongeduldig, „maar kijk nou eens bier : de Lieve Vrouw,
draait die haar hoofd dezen karat op? of zoo? en die
poppers, liggen die hier?
of wat verder?"

„Die poppers? dat zijn mijn grootvader en mijn
grootmoeder !" zei Catherine geraakt . De man leas
er niet op .
„Hoe nou ?" vroeg hij „ zbb
of zbb
"
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Het kind wist het niet .

,Wet je dat niet? Ga dan eens kijken aan de kapel.
Jij hebt nog jonge oogen . Jij kunt het wel van buiten

of zien
Maar je moet dadelijk weerom komen I"
En op zij loenzend, lonkte hij tegen haar met ears
knipoogje .
Catherine dacht toen aan haar etensschaal, die nog

boven tusschen de boschbessen stond . . . Wear zag ze
de herrie aan de schacht, 't verbaasde gekakel van de
mensrhen, die haar niet lijden mochten ; haar oom,
dol van drift, nu hat schaftuur al op zijn eind liep

zonder dat hij zijn eten kreeg
Toch, zonder
tegenwerping, ging ze nog doers,
wat de man haar vroeg ; flauw besefte zij we!, dat
ze hem liever raden moest om hears to gaan, om

een

zich uit de voeten to makers, maar zij was to stompverward op eens om hem dat nog to zeggen ;
zij
gleed hat groan onderdoor, voelde zich even verlucht,
alleen op het boschpad, -- dan voetjagend door de
zand-rulte ging hat den karreweg of naar de kapel toe .
ander hat loopen dacht ze ; „hoe gek ! waarom ga
ik toch? hij is niet eens vriendelijk tegen mij
"
Toch draafde zij door ; de scherfkant van een keiklomp sneed haar den eenen voet to bloeden ; zij
voelde het niet . En toen zij, adem-verloren, eindelijk
voor de kapel stond, moist zij niet meet waarom ze
er eigenlijk gekomen was . Ales warrelde haar dooreeni de woede van hat schachtvolk, haar grootmoeder, die man, wachtend in 't bosch, en haar oom, die
toch zijn eten hebben moest

In denkelooze verbouwereerdheid stond zij nog wel
een seconde of moat, tusschen haar handers door, in de
kapel to staren . . . zij zag niets . . . zij moist niets .

Zij zou hat nog wel eens vragen, zij zou nog wel
eens gaan, dacht ze dan, met plotseling gevoellooze
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onverschilligheid van over-angst . En zij terug, in
draf toch nog, zwoegend, voetglijdend door het gloeistekelig stuifzand .
Eensklaps een angst-vloek . . . juist toen zij den hoek
omsloeg . . . op het wegje, viak bij al, de bultenaar . . .
haast-gestrompeld kwam hij . . . het weggetje vol van
zijn groot zwaai-lijf
Haar rokken bijeen, sprong het kind de struiken
in, dacht nog, dat zij niet gezien was . Den man
gal ze een alarm-teeken, dat hij zich niet roeren zou .

,,Wat, wat?" lluister-vroeg die flog, schrik-bleek .
Maar van den weg of bulderde al de stotterstem :
„Der uit~! Der uit ! Ik heb je wel gezien ! Der
uit !" Catherine, angst-kreunend, drong achterwaarts
het heestergewas in ; den man had zij bij de hand
gepakt, hem meetrekkend .
Een zware stekelhaag stuitte hen in den rug .
Schrik-verdwaasd zochten de oogen van het kind
een vluchtweg, een opening om zich door heen to
wringen
Reeds bogen van den weg al roods eelthanden de
takken terzij ; nijd-flitsende bloedoogjes loerden het

groen door, zagen het kind, zagen den man, het uitgespreid papier nog in zijn hand, weggedoken achter
het meisje, zijn schouders in bangheid kleingetrokken,
zijn hand in de hare
„Gemeene deemn !" raasde de stamelstem . „Er uit !
er uit !

En het breedgebuikte lichaam, den heesterrand
doorbuigend, in plomp domme krachtspilling dwars
door het groen heen willend, drong naar hen voort ;
reeds reikten de handen, in hun wezenloos beef-getast,
tot dicht bij ze
Op het boschwegj a toen 't rappe voetgeplof van een,
die in allerijl komt toegeschoten .
CATHERINE,
9
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Een angstige hijgstem riep :
„Wacht ! wacht 1 Ik kom ! ik kom I"
Catherine had het stemgeluid van Lambert den
voerman herkend .

„Christus !" stamelde zij .
De stadsman, dl kleiner achter het kind wegge-

kropen, hield het papier nog voor zich uit ; onder
zijn tweet-bekraalde voorhoofd puilden, wijd-gesperd,
de oogen, zoekend een red-weg
Het massief-plomp lijf van den keibikker, versperde
den ingang van het groenhoekje
achter ze, als
een muur stond de warrelgroei van het doorngewas . . .
Vlak hij klonk toen het roepen van den voerman :

„Wacht ! Ik kom ! ik kom !"
En Catherine, met bovenmenschelijke kracht eensklaps, rukkend, trappend, worstelend, scheurde een

stuk van de stekelhaag uiteen, sleurde de groenflarden
omhoog
„Gauw, gauw ! Kruin er door ! Kruip er door !"
hijgde ze .
't Bloed liep haar tappelings Tangs de twee armen .

De man, in haastig, schuw gekijk, onderzocht de
gang, die het kind hem gebroken had, bukte, schuifelgleed . . . in een paar tellen was hij verdwenen, weg
achter de dichtheid van den groen-groei
Wankelbeenend toen, uitgeput, zakte Catherine vbor
de opening op haar knieen ineen .
Op hetzelfde oogenblik flikker-gingen de driftoogen van den voerman, over den schouder van den
oude heen, het acaciabosch door .
„Verdomme, verdomme ! tat jij daar met je lief?"
schreeuwde de j ongen .
Het kind, als gif-gestoken, was ook dadelijk veer
overeind,
„Ik heb geen lief I" beet zij terug .
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En, snerp-gillend dan : „Last mij door ! Laat mij
door !" stompte zijn den keibikker op zij, ontgleed aan
de gr_ijphanden der twee mannen, stoof ze voorbij,
den weg op naar huffs .
Maar de voerman, in ziedenden toorn, haar na .

ZIj hoorde hem achter zich ; hoorde zijn dol-driftig
voetgeplof het hare al naderkomen, hoe zij ook vluchtjoeg ; zij hoorde ook de bulderstem van haar oom,
maar die verder af, tusschen loop-Iawaai en geschreeuw in, leek haar, van nog anderen .
Then, als eensklaps door volslagene machteloosheid
neergesmakt, zeeg, op zij van de kapel, het kind

tegen den muur ineen, het hoofd half gewend nog naar
haar vervolger, met werktuigeiijk klein smeek-gebaar
der handen, als genadevraging .
De voerman, al vlak achter haar, schrikte plot-

seling terug voor die weerloosheid .
„Wie zat daar bij je? Wie had je bij je?" vroeg
hij weifel-dreigend .
„fk heb geen lief !" zei het kind nog eens, met
een vreemde, diep klinkende stem, die den ander
nog verder ontstelde .
Als zich overwonnen gevend, dood-uitgeput, hing
ze tegen den kapelwand ; weerstandloos waren haar
de armen slap langs het lijf gegleden ; alleen de

oogen, wonderlijk van blik, strak gesperd naar den
j ongen toe, trotseerden hem nog .
Met drift-dreiging kwam die weer nader .
Het kind beefde wel maar week zelfs niet onder zijn
gebaar ; zij probeerde ook niet om overeind to ko-

men, om zich het lijf to bergen ; met den onwrikbaren blik der vergroot-bolle pupillen hield zij den
jongen van zich af.

,,Wie was het? Wie? Wie?" schreeuwde hij .
Nog gespannen strakker flikker-schoten toen haar
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star-oogen in uitdaging en haat ; zij was op de knieen
voorover gevallen, steunend een hand op den grond,
maar het gezicht naar hem op .

„'t Gaat je niet aan !" zei ze, haar gebroken hijgstem nog vol haat ook, in uiterst, onwrikbaar verzet .
Toen, zijn pijp Tangs den grond slingerend, sprong

de jongen vooruit, wou haar grijpen
deinsde voor
den haat-blik
Nog eens kwam hij vooruit
met slaans-klare

vuisten
„Loud haar ! houd haar !" hijg-riep de keibikker,
die hen toen pas had ingehaald .
De jongen keek om, zag vlak achter zich h4et waggel-lijf van den idioot
hij zag den rooden schijn
van zinnelooze woede in zijn bloedige blikkeroogjes . . .
was eensklaps zelf als woede-ontnuchterd
dacht

aan den middag, toen de butt in zijn dronkenmanswaanzin het meisje bijna doodgegooid had
En,

zooals Catherine straks voor den stadsman, zoo rukten nu zijn armen, angst-ras, de groenwalling achter
de kapel uiteen ; hlj greep het kind, sleurde bijna haar
lede-lam lijf overeind, duw-wrong haar de opening
door, liet zwaren takken-warrel dan als een lijfsbescherming achter haar terugvallen
„Loop ! loop !" riep hij .
Toen, ter nood, ontweek hij zelf nog een beukenden
armslag van den schuimbekkenden dolleman achter
zich .

XII .
LS een voortgejaagd flier, dien ganschen

flag lang, zwierf Catherine de bosschen
door .
Slechts een vage aandrift tot zelfbehoud
was in haar geweest : ver van huffs blijven, ver van hun gehucht
Hoe ze wel eerst had rondgezworven, waar en hoe
lang, sinds Lambent haar flat groen indroeg, daar had
ze geen beset van ; flauw warde haar een herinnering
van denkeloos gejaagd al maar door doorloopen en
van weteloos berusten in overdwelmende lichaamspu n .
Wat zij zich het eerst weer bewust wend, flat was

haar komen, ver achter de schacht, op den bovenweg, en het zien daar van den stadsman, die heel uit
de verte even naar haar omkeek, met iets wits

zwaaide en haastig doorging . Zij zelf was ook dadelijk
het bosch weer ingegaan ; zij was niet eens blij geweest, flat zij hem in veiligheid wist ; ze wou maar
weg, ver weg
En weer was het begonnen, het denkelooze, wezen-
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looze loopen, al dwars de bosschen door, in eenig
instinct van to mijden wat haar bekend leek, van of
to slaan, zoodra ze een gebaand spoor zag .
Ten leste, half bewusteloos, was ze neergevallen aan
een boschgeul en had de slaap haar overmand .
Als ze weer wakker werd, stond de zon al laag,
lei lange, geel-gulden lichtstrooken ovex den mos7
grond .
't Kon vijf, zes uur zijn .

Zij zag toen, dat ze in een hoop, ruim mastenbosch
zat, aan den rand vain een opgedroogde grebbe, die
het in slingeringen doorsneed . Rondom was geen
woudzoom to ontdekken ; in immensen cirkel rezen,

warrelend van menigte, de roestig-rote, wiegel-hooge
stammen tot de dakking van, tegen het lucht-blauw,
vaal groen dennenloof . Zonnefonkels beefden rood
cp de rote masten, goudig in het naaldengrijs en
schittergroen tusschen het mos-fulp. 't Verre gehamer
van een vogelsnavel op hard hout was het eenig
geluid in de wijd-gouden geh idloosheid condom .
Met flauwe verbazing zat het kind rond to kijken ;
de groote boschrust kwam als een eerste bedaring
in haar. Maar ze was duizel-leeg van hoofd, ze had
honger . In de geul, wat verderop, zag zij zilvering
van nagebleven waterplasjes . Daar, overliggend aan
den rand, wiesch zij zich de geronnen bloedstrepen
van de wonde armen . De diep-gevoornde schrammen

schrijn-pijnden en klopten toen 't kille water er Tangs
vloot . De linkerpols, bijna heel ontveld en gezwollen,
was strak onder de zwart-roode, barstende bloedkorstjes ; als zij die ook wasschen wou, werd ze zoo
pijn bezwijmeld, dat alles haar ronddanste voor de
oogen . Zij vie! tegen de geulhelling, bleef char liggen,

het gloei-zeere gezicht in de moskoelte . Zenuw-rillingen van de hersens tot de voetzoolen, doorsidderden
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haar ; zij dacht dat de bodem, wijkend onder haar
zwaarte, met schok op schok haar dwarrel-vallen
deed in een afgrond .
Als zij eindelijk bijkwam bleef zij, dwaas-verwonderd weer, het zonnebosch instaren, bong zich
dan nog eens over het geul-water, wiesch oak haar
voet, weekte de modder van bloed en zand uit de
diepe wood-gleuf en lei er natte grasplokj es op, die
ze vastbond met een reep van haar aan flarden han-

gend voorschoot .
Dan, tegen een boomhooging geleund zat ze weer,
in dezelfde leeg-lijdelijke verbazing rond to zien ;
nevelige verschrikking van iets vreeselijks, dat gebeurd was, waarde in haar rond ; 't meest voelde zij
den honger, die haar neep . Toen zij menschengerucht
meende to hooren schrikte zij op, ging willoos weer
voortloopenE Al gauw moest ze op nieuw rusten .

Zij keerde terug in de richting, waarlangs zip
gekomen was ; zij vond wilde appels, die zij probeerde
to eten en rozebottels, die melig en wrang, haar den
mond to zaam trokken .
Toen zij eens in de verte een kerkklok hoorde slaan
nam zij weer zijlings de vlucht ; zij verzon zelfs
niet bij welk dorp zij wel zoo dicht genaderd kcn
zijn

Later nog kwam zij door een streek van steenschachten, die zij niet kende ; rommelig vale hoogten
en holten waren het in een schaars begroeid landschap . Er werkten nog mannen . Een oogenblik dacht
het kind am er heen to gaan en eten to vragen . Doci
toen zij naderde ontzonk haar de cooed, trok zij 't
bosch weer in .

Als een groote vogel met ritselenden vleugelslag
door het groen roeide, vluchtte zij achter een boom ;
als er een wezel tusschen takken schoof, luisterde zij
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op . Dom-gelaten liep ze antlers door ; haar beenen
kozen de richting die zij ging ; de hersens werkten
niet meer .
Een pear meal viel ze zoo maar seer aan den weg .

Hear voet was weer gaan bloeden ; ze moest het
windsel losmaken en het vastgekleefde groen uitplukken . Het was een schuinsche kenf op zij van den
voet; de branderig gezwollen wond-randjes gaapten van
een, lieten het bloedige vleesch bloot, waarop zwarte
spikkels wares van mee binnengedrongen zand .
Nu ze gees water zag om het uit to wasschen, wond

ze maar zoo de rest van haar schort er rond, probeerde eerst to loopen met den voet overzij, maar vergat
dal ook al weer .

Eens zat ze lang to huilen aan den wegkant en
merkte het eerst zelf, toes, in haar school, de twee
handen vochtkoud lagen van de tranen .
Eindelijk kwam ze in boschstreken, wear zij zich
weer terecht wist ; de schemer was gevallen toes zij
in de nabijheid belandde van hun schacht . Tweemaal
meende zij de stem van den voerman to herkennen,
die haar riep . Dan, schielijk, verstak zij zich, viel
zittend bijna in slaap, schrikte weer op, luisterde .
Toes later alles stil bleef, sloop ze near 't bessenveld, haalde dear de etensschaal, en achter een struik
gedoken, viel zij to eten aan . Zij kou-beefde bij de
eerste beten, 't was een groote schotel vol, wel haar
dubbel-meal, maar schrok-gulzig ging alles erin . Zij
schraapte nog de laatste kruimels bijeen en het Tangs
den rend gestolde vet .

Toes, met de leege schaal op schoot zittend, wet
loom-warm en voldaan, dacht ze :

„Wet t
wet is er toch gebeurd?"
En langzaam nu, als van verre, kwam, sinds 't be-

gin van den dag aan, alles haar in 't geheugen terug .
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„Joe zot I hoe zot !" zei ze eindelijk, en schrikte op .
Wat vond ze zot?

Later ging zij het etensgerei in de schacht bergen .
Op den tast moest ze het stroodakje van haar oom
zoeken, want de maan, vol lichtend, stond op zij
achter het bosch en liet de groef in schaduw .

„Ik heb hem toch gewaarschuwd" zei ze nog met
flauwe voldoening, en ze sufte weer weg, wat pleizierig-dof, na 't zware maal . Als de maan in de schacht
?swam schijnen, week zij achteruit, weer de schaduw in .
Eens dacht ze ;
„En van nacht gaan onze kerels naar Waramme,
van nacht !"
Tegelijk hervlijmde haar teleurstelling over den
stadsman

Toen dofte ze weer weg, zoetjes moe-zwijmelend,
wat pijn-verwezen . Met opgetrokken knieen zat ze .
klein, in 't laatste schaduw-vakje van de steengroef ;
de maan, recht er voor, hing, bol-gulden, midden
in 't wijd-leege lucht-veld .
De verste licht-glijdingen raakten haar kleer-zoom ;
een schampgloor streek reeds op zij door 't haar .
„Van nacht gaan onze mannen naar Waramme !"
dacht ze nag eens .
't Maanlicht blankte toen langs haar knieen op,
sluip-strekte naar de in den schoot rustende handen ;
van op zij ook kwam het haar al verder beglijden . . .
Ze sprung op, vluchtte de schacht uit, het boschduister weer in . Toen eensklaps dacht ze :
,,En nou heb ik ze verraden ! Van nacht gaan ze
naar Waramme
Nou heb ik ze verraden !"
Zij herinnerde zich weer 't spot-vermaak van den

man, zijn barsch-gesnauw, zijn geweld-misbruik
„Waarom toch ! Waarom?" vroeg ze zich af . . . „Hoe
zot !"
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Ze kon niet meet herzinnen wat ze hem eigenlijk
wel gezegd had . Zij was zoo van streek geweest
Hij had haar misschien niet eens begrepen
Dat

won ze zich wijsmaken
Hij was ook naar de stad
terug gegaan, regelrecht ; zij had hem een eind vet op
den weg gezien
hij zou wel niet naar Waramme
zijn gegaan
hij zou het wel niet hebben verklapt
Maar die nieuwe angst week niet meet :
,,Ik heb ze verraden ! ik heb ze verraden ! Ze worden er opgewacht ! Ze komen niet levend weerom !"
„Och God !" zei ze .
En toen stand haar plan vast : ze moest naar 't
benedendorp, naar de herberg, ze wist wel welke,
waar ze samenkwamen . . . wat ze daar zeggen zou? . . .

dat wist ze niet . . . maar hun lui mochten niet naar
Waramme ! 't Zou nog wel geen nacht zijn
zrj
moest ze gaan waarschuwen
Meteen draafde ze al den grintweg af, die naar
de heirbaan leidde . Eij iederen stag drongen de puntige kiezels haar in den open voet ; pijnsnijdingan
vlijmden haar de beenen door ; sours voelde ze 't tot
in het hoofd . Zij probeerde ook maar niet to denken,
hoe de mannen haar ontvangen zouden en wat ze
haar doen konden
Want vertellen moest ze toch,
dat zij hen verraden had, en hoe, en aan wie
ze
zouden oak wel alles weten, alles wat er dien middag
gebeurd was
van haar oom en van Lambert
Al loonend overflitsten de pijn-schichten alle overleg .
Toen ze beneden kwa n, was alles donkey, nergeos

meet een lichtgloor ; de herberg, waar ze zijn moest,
donkey ook, ingeslapen geveltje onder droomschij-

nenden maneglans .
„Te laat ! to last ! dacht Catherine .
Ze luisterde aan de geluikte vensters, geloofde
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even nog aan geheimzinnigheid van complot in duister. Geen geluid !
Tranen sprongen haar in de oogen . 't Was toch hun
yolk, dat flu gevaar liep, . . . 't was haar schuld . . .! Ze

liep het huffs rond, klopte achter tegen de gegrendelde
klinkdeur, begon to roepen : „Pere Jean ! Pare Jean !"
Haar eigen fluisterstem, verloren roepend in het
bladstille nachtzwijgen, verschrikte haar .
Aarzel-hloo klik-klakte ze de ijzeren deurklink in
het haakje ; als een koud-waterstraaltje liep haar
iedere metaal-rinkeling over het ruggevel .
Zij ging weer naar den voorkant, wou daar wachten,
of er ook een uit kwam .

„Wie daar? wie daar?" riep wat later een slaapstem achter het gesloten blijvende vensterluik .
,,Pere Jean . . .? stotter-vroeg Catherine .

„Die komt al haast weerom !" snauwde de kastelein
en slofte weg van het raam .
Het kind, sleepend zich den weg over, vol beduchtheid en berouw, niet wetend ten leste waar to gaan,
daklooze dwaalster in de rondwarende nachtverschrikking, -- kwam neervallen dan voor de
kapeldeur en biddend daar in tranendrang, vond ze
er eindelijk den slaap .

XIII .
TEN Zaterdag, aan de schacht, had men
met rumoerige onrust het dagwerk
geend .
Reeds het schaftuur des middags was
spannend geweest
an heimelijke ver-

standhouclingen en teekentaal . Wie van
den tocht niet afwist, voelde toch wel dat er jets
broeide, probeerde uit to vragen, to raden . wie er
jets van wist wou flu bet naaste hooren, en de bult,
in zijn woede van geheel vergeten to worden met zijn
maal en van to staan bulder-klagen zonder dat een
op hem lette, was bet bosch ingegaan, om zelf bet
kind to zoeken
Hij was niet gemist . Toen hij later,
na de vlucht van Catherine, door den voerman aan

eten geholpen, vol verzadigd weer naar zijn werk trok
en slechts verstrooide ooren vond voor zijn broddelverhaal, zweeg hij al gauw, lui en lekker met zijn

voile maag, en vergat zelfs in zijn kort-denkendheid
de gansche gebeurtenis .
Ook Lambert de voerman sprak van niets . Acbterna
had die, in berouw-overweging, bedacbt, dat hijzelf

toch Catherine met geen antler had gezien, dat hij
geen enkel zeker bewijs had ; in zijn goed-geloofsche
verliefdheid dwong hij zich meer to hechten aan de
ontkenningen van het kind zelf, dan aan de nijdbetichtingen van den idioot . Hij verweet zich nu zijn
voortvarendheid ; aldoor zag hij haar, zooals ze, tegen

den grond gevallen, met haar hulpeloos, gena-vragend
gebaar en met den vreemd-woesten glans van haar
schrik-strakke oogen hem geweerd had . Hoe had hij
haar zelfs maar kunnen dreigen to slaan, jammerlijk

als zij daar lag
„Nooit zal ze 't vergeven ! nooit !" dacht de jongen .
En zijn kar in den steek latend, was hij haar' gaan
zoeken, vol onrust en vol zelf-kwelling, tot last op
den dag .

Van de schacht waren 's avonds de negen tochtgenooten dadelijk naar hun herberg getrokken ; daar
waren ze blijven drinkers met kameraden, die hen
uitgeleide wouen doers .
Tegen middernacht werd er opgebroken . 't Was
klaar lichte maan, dock de donkey zou gevallen zijn
voor ze in Waramme waren -- drie uren loopens .

Van de herberg uit ging het dadelijk een binnenpad Tangs, de bergen in .
Een paar pas voor de anderen uit, als hun aanvoer-

der, liep pere Jean, met bedachtelijke,
kalm-wijde
stappen als een, die verstandig aan beginners wil
bij een marsch, waartegen hij opziet . Over den
maan-hellen zandweg gleed zijn schaduw naast hem
voort, de beenen Tang-uit, hoofd en romp dwaas-breed

overeind, tegen de grijzige grashelling of wegbrokkelend in een grillig doorschenen heesterbos .
Achter hem, voor of naast elkaar, al naar den wegbreedte, gingen de anderen, ruzie-druk pratend met
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opgewonden drankstemmen . De twee houweelen, die
meegenomen waren, droegen ze bij beurten.

De laatste van den, troep eindelijk lisp alleen onder
de boomen, het grasgangetje langs den boschkant .
't Was er een, die het meest gedronken had . Half

luid raasde hij zoowat op de lui in Waramme, of hij
zong, met haperende hikstem, een deuntje zonder wijs
to houden, een paar repels en dan dl weer van voren
of aan . Door zijn onvast zwaai-geloop kwam hij

telkens bij de anderen achter, haalde ze dan op een
horteldrafje weer in, strompel-vallend over boomwortels en zandhoopen, arm-slingerend our zijn evenwicht
to houden .
Schuin, op zij van het pad, hing de maan boven

het boseh . De boomen, als licht-doorweekt in de
toppen, pluimden uit tegen de wags-zilveren nachtlucht ; maan beneden stonden ze, zwaar zwarte massa,
als een muur van donkerte langs den weg .
Sours kraakte daar een tak, ritselden bladen ; een
dier, dat men niet zap, vluchtte voor het ongewoon
menschenlawaai in deli suizel-stillen boschnacht .
Links rees, in 't maanlicht, een kale heuvelglooiing,
mat-nevelig groen met blauwe en violette schaduwen
van stronkerig heestergetakte, sours met de vreemde,
slank-lange lijning van een boomstam-reflex : een als

eigen plans uitstralende zilverberk, een popel, lichtgolvend in zijn sidderloof.
In de verte, rondom, rezen de bergkruinen, bleekgrijze verdonkeringen tegen de bleek-grijs doorblankte

nachtlucht .
De voorman, met zijn bedaard stevigen stag,

schreed geleidelijk flink aan, het lijf een expressie van
willen-loopen, hoofd en romp mee in kadans op het

beenenbeweeg, en de armen, in mast ook, zwaai-bengelend fangs de zijden .
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Praten deed hij niet ; alleen als zij~ een zijweg langs

kwamen of een eenzaam woninkje, den zei hij hardop

een naam, beduidend hoe vet ze al gekomen waren .
De anderen, zwetsend en vloekend met stemmen,
die ze trachtten to smoren, kwamen hem dicht
achterna .
Als ze gezien werden in Waramme?
meat dat

donderde niet
ze sloegen der op los
de kapel
zou weg
wet er van kwam, dear maalden ze
niet our
De man van de vrijage-historie van vroeger was

er ook bij . t Geklets en 't geplaag van wie naast hem
gingen maakte hem razend . Rauw bulkte hij sours
zijn gedreig en zijn verwenschingen uit over het geluidlooze nachtland, tot pere Jean, staan blrjvend,
tot stilte moest manen .
Langzaam zakte de mean near den bergrand . Al
breeder en dichter schaduwen donkerden over het
pad . De lucht, aan de overzijde, versomberde tot dicht

geplok van grauwig blauw ; dear, wear de mean nog
stond, was het een ijle, egaal strakke spanning van
zacht, zijig licht .
Ahloor, near zij voortgingen, rezen nieuwe berghoogten op, nieuwe koppen en kammen tusschen de
nadergekomene uit, scherp licht-belrjnd tegen de
maanlucht, zwartig weggewischt dear, wear het al
donkey werd .

Dan kwamen ze door een gehuchtje van wet verspreide huisjes in eenn diepte tusschen twee bosschen ;
een waakhond sloeg aan met hol geblaf, dat echoend
terugrolde van de heuvelhoogten . Zij alien voorzichtig
loopend, dempend hun voetengeluid, zonder

n woord,
slopen de srhaduwstreep Tangs tegen den boschkant
tot het dorp uit het gezicht was .
Op de helft van derv weg werd er halt gehouden ;
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tinnen flesschen met drank deden de rondte, beenen
warden gerekt, zweethoofden gedroogd, kuitspieren
gewreven, en voort ging hat weer .
Pare Jean, bij de anderen achtergekomen, haastte
aan, tot hij weer een pas of tien voor ze uit liep,
als 't hoofd van den troep .
De maneschijf raakte flu met den onderrand aan
den bergkam ; dan, zienderoogen, zakte zij er achter
near, al vlugger en vlugger in ras verkleinenden
lichtboog, hat uiterste cirkelstreepje ten leste even
nog stil hangend to sidderschijnen boven de berglijn,

en weg dan ook .
Een nog grooter stuk lucht doofde tot zwart-blauwe
geheimenis met een sterrestip hier en daar ; alleen
waar zoo even de maan had gestaan, was ccn

uitstraling van egale zilvergloed boven hat bergdonker, zilver-nimbus om hat berghoofd, wijduit aureoleerend nog Tangs de luchtbuiging, maar slinkend dan
ras onder hat voortkruipend nachtgrauw, tot ten
Taste niets bleef dan een strepend weifel-schijntje
tusschen twee duisternissen .
alle
Andere hoogten waren niet meer to zien
in donkerheid een met de donkerte rondom . Een paar
pas voor de mannen uit somberde hat pad weg in
hat zwart van hat woud .

Hij, die voorop liep, had een lantaarntje aangestoken en droeg dat, half omhoog, voor zich uit :
rood-gale lichtgulpjes vergleden als in kabbelin f over
den weg en door de struiken ; voor hat schommelend

lichtvlak brokten grillig de stoer stappende beenen en
stukken romp en hoofd van den oude, die daar ging .

De anderen, dicht aaneen gedrongen, volgden op
den voet . Ze fluister-praatten met telkens schril uitschietende stemmen als van menschen, die de angst
gaat overheeren .

Als een eind mullig zand het voetenlawaai smoorde
en niemand even sprak, dan waren er vage, onnoem-

bare geluiden tangs de wegkanten, ademingen tusschen de takken uit, glijdingen tangs de boomstammen, schuifelingen over blaren en mos .
De man, die in zijn ongezelligen dronk alleen tangs
den boschzoom had geloopen, kwam tusschen de

anderen in .
Een uur zou 't nog duren, voor ze to Waramme
waren .
Twee jongens, in opsnijderij van manhaftigheid,
vroegen elkaar :

„Zou jij nou bang zijn als je hier alleen liep
zou jij bang zijn
?"
,,'Wet nee
1k niet
jij?
buiten hoef je nooit
hang to zijn . . . je kunt altijd weg . . ." blufte een ander .
Stiff tegen elkaar aan loopend begonnen ze to zingen .
Van tijd tot tijd draaide de voorman zich om, zijn lantaarntje hoop houdend en telde of ze er alle acht waren .
Dan ging het weer voort .
St ! st !" zeiden er sours een paar, luisterend naar
een ritsel-gekraak, een piepgeluid ver in de boschdiepte ; maar de anderen, met schrik-hooge stemmen
praatten er gauw overheen .
Toen, struikelend over jets op het pad, viel eensklaps de halfdronken man met een tastende bona
tegen wie voor hem liep ; -- die, schrikkend, sprong
op zij, tegen twee anderen aan ; vloek-schreeuwend
scboten ook die vooruit, de anderen met ze, naar
het licht toe .
In plotseling algemeen alarm alien stilstaand dan,
tastend naar elkaar, roepend elkaars namen .

De keibikker, met zijn lantaarntje tusschen ze in
komend, ontsteld ook, vroeg : „wat? wat?"
Niemand wist wat er was .
CATHERINE .
10
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In sprakeloozen schrik stonden ze alle negen in een
troepje op elkaar gedrongen ; met wijd-angstige

vorsch-oogen door-tuurden ze het vormlooze zwart
buiten den kleinen lichtkring van het lantaarntje .

Ze hoorden van elkaar het ademgestok en het

slikken van de genepen keel .
Alles was stil rond ze ; niets dan 't ruisch-ritselen
van de boombladeren op den wind .
„Er was toch wat" fluisterde een van de j ongens ;
„der bonsde wat tegen mij aan
1"

De man, die het licht droeg, kreeg het eerst zijn
bezinning terug,
„Jullie lljkt wel ouwe wijven" zei hij, „je maakt
kabaal om niks . Kom ! alle vooruit !"
„Maar wat was het dan? Wat was er?" vroegen
een paar .

De drie, angst-verward nog, praatten maar al van
lets dat tegen ze aan was geloopen ; de halfdronkene
zei, dat een hem bij de beenen had gepakt
Ze voelden van elkaar de rillingen, die hue over
't lijf liepen .

„Kom, vooruit ! vooruit !" droeg pere Jean, ,,of ik
lt~at jullie in den donkey
ik ga alleen
"
En elleboog-stompend droeg hij het kringetje nit,
de lantaarn hoog schommelend voor zich uithoudend,
en stapte op .
Dat hielp . Gauw, gejaagd kwamen ze alien het
licht na .
„Misschien was het de duivel wel,
dat we een kapel gaan afbreken
jongens, die midden in liep .

als die weet,
" zei een. van de

Hij probeerde het to zeggen als een grap, maar
de stem, haperend, wrong hem in zijn keel .
,,Houd je mond! Houd jij je mond, met je zotteklap!"
overschreeuwden hem de anderen .

ti7
Ze huiverden nog sterker dan to voren, voelden dat

aldoor van elkaar .
Een had er durven zeggen, wat ze allemaal hadden

gedacht .
Ze gingen voort, omdat het licht voortging, maar
met stiff-angstige lijven, zich niet wagend to bewegen .
Wie aan den kant liepen verstaken hun hadden nit
vrees van een aanraking to voelen .
Enkelen begonnen er dan to mopperen :

Wanneer waren ze der nou?
duurde
e het nog
lang?
ze moesten ook nog terug
't was toch
ook geen loop, zoo drie uur, als je al een dag werken in je pooten had
ze hadden maar liever in
hun bed moeten kruipen
't was mallewerk
en
die kapel raakte hun toch eigenlijk niet

Maar daar kwamen anderen tegen op : die kapel
raakte hun wel ; 't was het eenige, wat ze hadden in
hun gehucht
„Die kapel is van de Daene's en niet van ons"

schreeuwde een ander, „loopen wij hier voor ons
pleizier of voor 't pleizier van een half wijs oud wijf?"
Dat trof . Niemand zei wat terug . Maar men bleef
voortgaan, hard aanstappen
geen afzonderlijk
durfde stilstaan of omkeeren, uit angst van alleen
to blijven . Wel zeurden ze bij beurten : „toe, kom,
ga mee, ga mee terug !" maar alien, in haastige benauwdheid, drongen voor elkander heen om het
dichtst bij den man met zijn lantaarn to loopen .
,,Een kapel afbreken is duivelswerk !" zei er nog een .
En weer voelden ze van elkaar de rillingen, die

hun door 't lijf liepen .
,,Ben jij bang? fluister-vroegen elkaar twee naasteen gaanden .
Niemand wou aan den kant loopen ; aldoor werd
er gedrongen om in het midden to komen en wie er

hi8
waren snauwden terug : „loop mij niet voor de voeten, douw niet zoo,
blijf waar je bent l
De halfdronken keibikker was door een ander bij
den arm genomen ; onder zijn strompelloopen door
broddelde hij maar al, dat ze verdwaald waren, dat
ze er al lang zijn moesten
En de anderen, met gedempt benauwde stem, aan
't roepen tegen hun voorman :
„Loopen we wel goed? Zijn we der nog niet? Weet
je den weg wel?"
Maar de oude liet ze roepen . Met zijn bedaard

stevigen stag van ergens willen komen, hij, resoluut,
vooruit ; tegen het schommelende, rood grillige golf-

al

licht, donkerden zijn wijd-stags krachtig beenenbeweeg, zijn romp, telkens opflakkerend en dap weer

wegschaduwend en het bij iederen tred met een klein
kantlijntje van licht even aangeduid hoofd .
Onverstoorbaar liep hij vooruit, wel wetend, dat
de schreeuwers, uit lauter benauwdheid, zijn lantaarn
toch nakwamen .

Dan, een neerslierende struiktak op bet pad niet
ziende,, deed hij op eens een mis-tred, wankelbeende,
greep zich nog vast aan een, die achter hem gauw
toeschoot

Hij hield dadelijk de lantaarn weer boven zich uit,
maar al de a nderen. om hem heen nu, stottervroegen
in nieuwen schrik :
„Wat? wat? wat is er? wat was er?'

,,Niets, niets !" zei pere Jean, even beefpratend
oak, maar zich herstellend weer : ,,niets . . . een tak . . .
of een steep . . . kom, vooruit maar, alle !"

De kerels, in een kring om hem heen, waren nu
meester van bet licht . Ze begrepen elkaar zonder
een woord, schoven op, drongen nog dichter aaneen .
,,Wees niet zot, pere Jean ! wij gasp weerom
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kom, we gaan weerom

laten wij onze pooten niet
't is ook geen loopen,
branden aan zoo'n kapel
zoo in den stikdonker . . . als er een ongeluk gebeurt . . .
kom, we gaan weerom !"
Pere Jean, in woede, gaf een vuistslag tegen den

arm, die omhoog reikte naar zijn licht .
„Pooten thuis !" snauwde hij ; „ik houd het licht !"
In het schommelschijnsel van het sterk bewogen
kaarsvlammetje zagen alien zijn vlekkig rood driftgezicht en het nijdig oogengeflikker onder de borstelhrauwen,
„Beroerlingen zijn jullie, beroerde flauwelingen
laffe ouwe wijven
negen groote kerels bij mekaar,

die bang zijn in een bosch
laffe lammelingen !"
Gedempt rauw bibber-snerpte zijn stem in de
boschstilte .

Schrik-beteuterd hoorden de anderen zich uitschelden ; de kring om den omsingelden keibikker verruimde zich.
„Waarom beginners jullie, als die kapel je niet
raakt? Nou we der over een half uur zijn, nou willen
jullie weerom? En morgen is het schelden weer,
schelden geen gebrek op de lui in Waramme . Want
die kapel raakt je wel, 't Is alleen, dat de bangigheid
je nou to pakken heeft ! Kom ! alle ! vooruit !"

Het luid opklinken van die vreezelooze mannenstem had eensklaps 't beklemmende van nachtduister
en bosch-mysterie verbroken .
In plotselinge verruiming ademden alien op, half al
gewonnen weer . Een aarzel-vroeg flog :
„Als 't maar geen kwaad werk is
zoo een
kapel
!"

„Nog zoo'n bang oud-wijf !' schreeuwde pere
Jean
„'t Is flog geen kapel, stommerik ! De LieveVrouw is er flog niet in ; 't is flog niet gewijd . 't Is
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nou nog maar een schuur, of een huffs . Wij gooien
alleen de muren omver !"
„Ja ! Ja !" herhaalde alien, door elkaar pratend :
„'t f s nog geen kapel . P'ere Jean heeft gelijk . 't Is nog
maar een steenen hok . Dat gooien wij omver
Wjj breken geen kapel of !
"
Pere Jean liep al weer vooruit, het lantaarntje laag
bij den grond houdend, dat de achterkomers beter zien
konden . Die, over hun bangheid flu wat heen, stapten schielijk toch nog het licht na, fluister-scheidend
weer onder elkaar op de Warammers, voelend wel
dat groote opwinding alleen ze den cooed in 't lijf
kon houden .
Ais er weer veege nachtgeruchten door 't bosch
waarden, zuchtingen en schuifelingen Tangs den wegge-zoom, dan scholden ze wat harder en wat luider,
herhaalden tegen elkaar, dat het nog geen kapel
was, dat ze alleen maar steenmuren zouden rameien,
vier muren en wat houtwerk
Ieder van de kerels verbeeldde zich nog we!, dat
hij glijdingen van voetstappen hoorde naast zich of
achter zich, dat hij luchtbeweging voelde of hem jets
op zij vloog, dat er ademingen waren en gehijg en
gezucht van jets, dat dicht bij hen liep
Maar
ieder hield flu zijn angst voor zich ; hun schrjk-sidderingen alleen verrieden zich aan elkaar . Een jongen, die aan den kant ging, zwaaide voortdurend
met zijn houweel, ais in afwering, Tangs zich heen . . .
Zoo, met tweet-parelende gezichten en kou-klamme
ruggen liep het hoopje yolk daar in de omhuivende
benauwing van het eenzame nacht-bosch .
Toen, plotseling kwam het sein van den voorman,
dat ze zw jgen moesten ; de eerste schacht van Waramme lag vlak voor ze; pere Jean, had er vroeger
gewerkt, nerkende de wegjes, die er heen leidden .
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De lantaren wend flu uitgedaan . Schuifel-voetend,
our niet to vallen, schreden de manners langzaam
door 't weggedonker voort . De oude, tusschen ze in,

gaf fluisterend aanwijzing ; hier moest dit huffs staan,
daar dat, maar niemand zag lets . Dan kwame:n ze
aan een straatweg . Recht voor hen was nu 't dorp ;
aan de andere zijde van 't dorp was de kapel, naar
de verhalen van de voerlui . Ze sloegen opnieuw een
zijweg in, een landpaadje flu achter de huizen Tangs,
dat hun het gaan door de straat zou doers mijden .
Het weggetje was zoo smal tusschen de struiken en
land-rikkinkjes, dat geen twee man er naast elkaar
konden gaan .
Wie 't laatste kwam to loopen had nog schrikach-

tige rugrillingen, alsof er jets geheimzinnigs achter
hem aansloop, waarvan hij dadelijk de aanraking
zou voelen ; hij liep met zijn handers in de broekzakken en zijn jaskraag hoop tegen het bloot van
zijn hals .

De anderen voelden hun cooed weer opfleuren ; ze
wisten zich nu in menschen-nabijheid . Het menschengevaar, dat dreigde, was minder schrikwekkend dan
de onafweerbare besluipingen van wat er rondwaarde
in de duisternis . Ze moesten nu op hun hoede zijn,
toonen wie ze waters nou konden de Warammers
komen

't Wegje liep tusschen twee rikkinkjes dwars door
lapjes moes-land ; sours konden ze even een huisje
onderscheiden ; dat blokte massief koolzwart in het
vaalzwart er rond heen . Sours hoorden ze ook het
kettinggerinkel van een erfhond, bleven dan plotse-

ling staan zonder een lid to verroeren, zonder adem
to halen, doodsbang dat het beest zou gaan aanslaan .
Bij een draai van het paadje kwam er eensklaps een
verlicht huisje achter boomers vandaan ; op 't zelfde
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moment zaten ze alle negen in elkaar gedoken op
een rij Tangs de wegrikking, staaroogend naar het
lichtplekje, denkend dat dadelijk er een deur zou
opengaan, dat menschen naar buiten zouden komen . . .
dat er alarm kwam
Wie de houweelen droegen hadden de vuisten er

al rond geklemd, als gereed voor verweer
Er
gebeurde niets . 't Droomend lichtschij ntj a door de
raamgordijnen lag vreedzaam roodend in 't nachtzwart ; soma knipperde het even als een pitje, dat op
uitgaan staat . Er kon een zieke zijn daar in huffs
Ze bleven nog wachten, de negen mannen, klein
hurkend Tangs den wegkant, drie, vier, vijf minuten .
Niets . Toen gaf pere Jean weer het sein van voortgaan. Wie heel achter had geloopen maakte flu alleen,

dat hij in het midden kwam, en een ander op zijn
beurt voelde achter zich de ademingen van de duisternis door de nachtstilte .
Glij-voetend, geluidloos sloop de troep voort . Als
er een tegen een steep schopte of Tangs de rikking

stootte, dap stond de voorman stil, snauw-fluisterde :
„stommerik I" over zijn schouder heen en ging weer
door .
Toen kwamen ze weer aan den grooten weg . Zij
liepen in twee rijen, pere Jean tusschen ze in .

„Nog een paar minuten" fluisterde die, „nog twee
maal een bocht om !"
Na den eersten draai ward de lantaren weer aangestoken ; uit hat gehucht kon men ze nu niet meer
zien . De kapel lag buiten, in 't gezicht van de drie
groote schachten van Waramme .

Haastig stapten ze aan, overmoedig hun schoenhakken neerploffend op de straatkeien . In verkneutering van pleizier scholden ze op de Warammers,
grinnikend onder elkaar: „Wat ze zot zullen kijken,
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ik
morgen
wat het ze beroerd zal aankomen
wou morgen hun Ironies wel eens zien i"
Een sloeg er al met zijn houweel tegen boomstammen, als jeukten hem de vingers oin to gaan rammeien . Ze vroegen telkens wie 't gereedschap droeg,
wilden het overnemen ; van elkaar : „last mij het nou
" Pere
eens dragen
geef mij het nou eens
Jean moest voortdurend stilte kommandeeren ; onderwijl richtte hij omzichtig de lichtbundels nit het
lantaarnglaasje rechts en links van den weg en
vorschten zijn oogen de zoo f lauw beschenen grasbermen en boschkanten Tangs, want ze moesten flu
vlak bij de kapel zijn, altijd naar de beschrijvingen
die, in de herbergen van hun benedendorp, door de
vrachtrijders er van gegeven waren .
Een oogenblik was hij bang, of ze ook misliepen . . .
Toen, een kleine wegzwenking, een witschemer tusschen een paar boomstammen
;,Daar ! daar ! daar !" -- riep de oude op eens, in
uitschieting van triomf-pleizier .
En bij 't hoop gehouden lantaarnlicht, een twintig
pas van zich at, zagen alien den zijmuur van 't gebouwtje schemer-lichtend tegen het boomenzwart
Met vloeken en pret-schreeuwingen, als dollen,
stormden ze er op at, pere Jean achter ze aan op
een sukkeldrafje, to doodaf om nog hard to loopen .
Als een kale steenkubus, witkalk-bestreken, lag
de kapel tusschen twee groen-inschietingen aan den
weggekant, een torengeraamtetje er boven op, precies
als bij hen .
Toen, de vlugsten den hoek van 't gebouwtje om,
naar den voorkant
uit vier, vijf monden tegelijk
uitroepen van teleurstelling, verwenschingen !
„Wat? Wat?" angst-riep pere Jean, harder aanstrompelend : „ik kom !"
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Hij ook, jachtig, den hoek om
„Verdomme ! verdomme !" stotterde hij „het ding
is gewijd !"
Als verwezen, sprakeloos geslagen, met hun negenen

op een rij, bleven ze staan turen het schemerend
kapeihok in .
Daar, op den steenbouw van 't altaartje, in de midden, een walmend oliepitje opflikkerend uit een gebloemd koffiekommetje ; er achter, opblankend, een

kruisvorm van twee opeen gespijkerde, bast-ontdane
stukken boomtak ; aan iederen kruisarm bengelde een
bosje palmgroen ; twee grootere bosses palmhout Wares opgehangen aan weerszij van den voormuur .

Op den grond stond een wijwater-bak, een kwast er
naast .
En naar dat kommetje, dat kruis, dat palmhout en

dies kwispel angst-staarden de negen kerels, alsof
het tooverdingen wares, die hen daar plotseling, met
ontzetting geslagen, tot roerloosheid biologeerden .
„Verdomme
Verdomme !" zei Pere Jean, en hij
balde zijn vuisten ; „ze zijn ons to leep of geweest ."
Een jongen toes, de brutaalste, met schokkend
schouderbeweeg zich de vrees als van 't lijf gooiend,
riep :
„Het dondert niet ! de boel zal uit mekaar l
kom ! vooruit !
aan den gang !"

Aarzelend keken de anderen elkaar aan : een, schuifel-voetend, kwam naderbij,
„Afblijven !" kommandeerde Pere Jean ; „Afblijven !
Pooten ihuis !"
't Is nog niet voor goed gewijd !" opperde een ander .
„De Lieve-Vrouw is er nog niet in ."
„Gewijd is gewijd," zei Pere Jean ; ,,We zijn to last .
Pooten thuis, kerels !"
Toes, met brokkelig geknars van ijzer tegen steep,
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viel plotseling een houweelslag op den kapelwand, --

een

slag ook maar, want de anderen, toeschietend,

hidden dadelijk den al weer opzwaaiende arm tegen,

duwden den belhamel van voor de kapelmuur weg,
angst-dringend ;
„Nee ! nee ! nee !"

„Geen heiligschennis !"
,,Een kapel afbreken is duivelswerk i"

,,,St! st ! st !" riep men .
De jongen, nijdig over dien lijfsdwang, wou zich
losrukken, nog eens toeschieten, maar met
greep
had de oude hem 't houweel uit de vuist gewrongen .

een

,,Pooten thuis !" zei hij ; „wij moeten nog weerom
ook; straks in 't bosch zijn jullie weer bang als
wezels !"

„Als wij weerom gaan is 't al licht !" hitste een
strijdlustige .
,,Ja ! Ja als wij weerom gaan is 't licht," schreeuwden twee, drie anderen ; maar besluiteloos oog-vragend
schuin-keken ze naar den keibikker .
„Kom !" zei die „'t is beroerd . . . 't is een lamme boel!
Maar wij gaan weerom !"
En nog eens, in machteloozen nijd, balde hij zijn
dreigvuisten naar de kapel en in de richting van
het in nachtzwart verhulde gehucht .
„De palm is nog versch !" zei een jongen, naderbij
kijkend .

Een ander stelde voor, het gehucht op to kloppen,
to gaan vechten
maar hij begreep zelf wel, dat
het onzin was .

Met gesmoorde verwenschingen dan, onwillig slofgaand, telkens nog omkijkend vol nijd-kropping,
trokken de mannen weer den grindweg over op
marseh ; sluip-loopend ging het weer het landrikkinkje

fangs, dan de bosschen door, waar in den al aanvalen-

den dageraad het grauwe geboomte stond to bladhuiveren onder de nevelkou .
Over-vermoeid, baloorig over den mislukten tocht,
norsch zwijgend onder elkaar, kleumend in hun dauwklamme kielen, gingen ze voort.
't Was al dag bijna weer toen zrj hun gehucht
nader kwamen .
Daar, op het eerste mijlpaaltje aan den straatweg,
als een schunnig pakje kleeren in elkaar gezakt, zat

de grootmoeder to knikkebollen in de morgenkou .
Nauwelijks was, uit de verte, het voetploffen van
de negen manners op de klinkers hoorbaar, of het

mensch schrok wakker overeind, de handers boven
de oogen . Dan, met gejaagd gesjok van haar koustram ledelijf, gauw, liep ze den troep tegemoet .
Haar oogjes, roodgerand nog van slaap-lodder,
tranend flu door de strafheid van 't wit glanzende
morgenlicht, hunker-staarden naar de komenden .
Haar kinnetje zenuw-beefde en haar mond, wijd open
rond de tandelooze kaken, lachte in groote verwach •
ting van 't lang verbeid pleizier . De manners waren nog
ver . In de klare morgenstilte had al van grooten

afstand hun voetenlawaai over de steenen geklonken . De grootmoeder strompel-haastte om gauw bij
ze to zijn, pret-jeukend haar knokelvingers tusschen
de kleerplooien . Ze was zeker van haar triomf ; ze
dacht er nu zelfs niet aan, dat de tocht wel mislukt
kon zijn . . .

Dien nacht, toen ze daar in den donkey op dat
mijlpaaltje zat to wachten, was soms wel die vrees
in haar geschoten
dat de manners nag weerom

konden komen
dat de Warammers ze op de
vlucht zouden slaan
Dan, een kruisje makend,
was ze maar beginners to bidden, in zich zelf toch
denkend, met vertrouwen : „nee, dat zouden de heiligen
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en dan, knikkebollend,
haar tech niet aandoen !"
was ze weer in dommel gezakt .
Nu, klats ! klats ! sukkeldraafde ze de mannen

tegemoet, zoo vlug als haar stram-kleume beenen
maar mee wouen .

Dicht bij bleef ze staan, niets zeggend, niets vragend, zenuw-bevend maar en grijnslachend, starend

met haar knipperende traanoogjes, rillend van blijzekere verlangst

Toen, plotseling, zag zij het grimmig dreig-kijken
hun stuursche hangmonden, hun nijdignorsch schoptrappen tegen de straatsteenen

van de kerels,

In duizelende onsteltenis schrok het lachen weg
van haar gezicht ; de oogjes sperden wijd open
„Mask je maar niet blij !" snauwde er een, ,,een

tocht voor niks, hour !
als je nog eens weer zoo'n
boodschap hebt ! . . ."
„Het ding was al gewijd !" zei Pere Jean, goelijker,
maar wrevel-kort toch ook door zijn overgroote vermoeienis .
Geen woord zei de grootmoeder terug ; haar gezicht

strakte zich in verbijstering en haar arm mummielijfje wankelde boven de beef-beenen . Stil liet ze de
mannen voorbij gaan, aan weerskanten Tangs zich heen ;
ze dacht zelfs niet om op zij to wijken, bleef daar maar,
stuip-bevend, het midden van den weg versperren .

Dan, op een afstand, als een geranselde hoed, strompelsjokte ze achter den troep aan, naar 't gehucht toe .
Langs de kapel komend, vonden de mannen daar
Catherine, voorover in slaap gezakt tegen de lattendeur .
Barsch voorbijgaand, wat grom-vloekend, lieten zij
het kind met rust .

D~ grootmoeder, later, leek haar niet eens to hebben gezien .

XIV .
i ZEN morgen, daar buiten wakker wordend, en niemand nog bespeurende
't
gehucht een doodschheid van slapende
huisjes onder den hoogen hemel -- was

Catherine achter hun erf opgeslopen, en
heimelijk loer-loopend, naar boven, naar
haar slaapsteetje op zolder gegaan .
Met schrik had ze elke traptrede hooren knarsen
onder haar stag ; toen, verbaasd, ongeloovig bijna,
had ze zich ongedeerd weer en wel in haar eigen
stil nachthokje gezien, naast het stroobed en haar
kleerkistje

„Wat zullen ze mij nog doen vandaag?" dacht ze ;
„wat zullen ze mij nog doen?"
Wat voelden haar leden pijn-stiff en als overal

gekneusd! Haar voet, rood-gezwollen, koortsklopte
en stak . Toch verbaasde zij zich maar, dat ze niet
nog zieker was, dat ze daar nu rustig weer en veilig gehurkt zat op haar eigen oud bed, dat alles nog
precies hetzelfde was gebleven in haar hokje en
daar buiten, door 't raampje gezien . Alles leek haar
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flu vreemd bekend, heel nieuw en Loch heel oud, of
ze er in jaren niet was geweest .
Tegen het steek-raampje, hoop op 't luchtevlak,
hoekte nog dezelfde schacht-steilte met een enkel
zwiep-popeltje op den top . In pleizierige herkenning
zag zij tegen het opschuinend plankenschotje een
met drie spelden vastgeprikt plaatje, omgeoord aan

de hoekjes en met barstjes in de al doffende vernisglimming . Ze zat to denken hoe lang geleden wel
en van wie ze dat gekregen had, turend naar de
voorstelling van kindje in geel en rose pofjurk onder

guirlandes van paars groen . Ze vond het mooi ; uit
gewoonte van zien was zij vergeten, dat het er hing .
Ze was blij, dat ze dat flu terugzag.

Dan martelde haar weer de angst over de tochtgenooten naar Waramme .
„Wat zou hun overkomen zijn? . . . Waren ze nog
niet weerom? . . ."
Ze ging ook in haar kleerkistje kijken, vond nog
de paar stukken ondergoed zooals zij zelf ze gelegd
had, onderop een afgedragen jakje in elkaar gerohl,

haar Zondagsche schoenen en een bruin houten doosje
met zeven centers in een papiertje, een knipmes, en
twee leege blikken busjes, die ze eens op straat had
geraapt .
Zij betastte alles, liefjes, met vingerstreeling of
't kostbaarheden waren ; dan, op haar knieen nog

voor de kist liggend, dacht ze opnieuw :
„Wat zullen ze mij doers vandaag? Wat zal er gebeuren?
Er gebeurde niets .

Eerst hoorde ze de kostlui uit hun bedden komen,
strompelzoekend naar hun kleeren ; met bekende

kraak-geluiden gingen zij de vlieringtrap af, haalden
zich koud drinkers en brood uit de kast .

Cathe-
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rifle zag het ze doen - tan knarste de grendel van
't voorhuis en zij gingen op weg, elk van de dtie
een anderen kant nit, naar de gehuchten, waar ze
thuis hoorden .
Later zwaar-plofte beneden het rondstappen van
den bultenaar . . . Instinctmatig kroop Catherine in
peen hoek naast haar bed ; maar de keibikker, als

iederen Zondag oak, ging zich zijn koffie warmen .
In haar gespannen luistering zag weer het kind hem
de houUpaanders in 't schuurtje rapen, een viam-

metje aanblazen ; de blikken koffieketel roest-piepte
aan zijn hengsel-ooren . Dan, wachtend tot zijn kocksel klaar was, ging hij naar buiten, - Catherine
kon zijn voetstappen volgen - brabbel-praatte wat
tegen den grootvader, die al op zijn bank zat .
En flog eens verbaasde het kind zich, hoe, na
then tag van gister, na zoo'n tag van ellende,
weer alles zoo precies en doodgewoon zijn dagelijk
schen gang kon gaan .
Zij deinsde

flog voor 't idee om weer de men-

schen onder de oogen to komen
maar zij zou
toch eens moeten gaan, dacht ze ; zij kon daar toch
niet b!ijven, daarboven ; zij bepraatte zich oak, tat
zij maar het beste deed als gewoonlijk, flu maar
direct . . . alles was zoo stil in huffs . . .
En zich verstoutend, aarzel-gaand toch, kwam ze
de trap af, luister-wachtend tree hij tree, een voet
op, klaar om zoo weer terug to loopen, de tanden
over de onderlip geklemd . . .

Ze hoorde niemand ; de grootmoeder lag flog in
bed ; glurend de keuken door zag ze buiten de twee
mannen zitten, de grootvader flog slaap-zwaar ineen
gelodderd en haar oom, het hoold tegen den deurpost, knipper-kijkend in 't felle morgenlicht .
Toen, plotseling beraden, kwam het kind recht
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de keuken door naar de tafel geloopen, schonk daar
een kom vol met dampende koffie, en schuw-vriendel k dan, de schouders wat schrik-getrokken nog
achteruit, met onderdanig gebaar, bracht zij het

drinkers buiten aan den bultenaar .
Die, overbluft, zulk dienstbewijs niet gewend,
keek haar verward aan ; even meende Catherine in
then bilk roodigen nijd-schijn to zien gloeien en vagelijk een vleug van herinnering ; pijnlijk zoekend

gingen even de oogen ; -- dan, begeerig, reikten de
twee knoesthanden, smakten de lippen in den borstelbaard, en het stoppelhoofd gebogen over den

wasem, slurpte hij 1
Then, angst-verlucht, dankbaar, kwam Catherine weer in huffs, vulde ook een kom voor haar

grootvader en nam zelf .
Zij waagde zich ook voor het bed ;
maar de
grootmoeder wou niets hebben ; die was ziek, naar

ze zei, 't eerst sinds de heugenis van het kind .
Thuis gekomen, dien morgen, strak in zich zelf,
slof-loopend als een doodaf-gejakkerd flier, was het
mensch in haar bed gekropen, zoo maar met kleeren en al, had zich de deken over het hoofd gehaald,
lei flu bewegeloos, stiff-stil, norsch, nijd-stom .
Diets antwoordde zij op wat Catherine, ter loops
eerst, in onrustiger aandrang dan, haar vroeg .
Halsstarrig lag zij maar met het gezicht naar den
bedstee-wand gekeerd ; niets kwam to zien dan gene

hand, die bij poozen, met een driftigen ruk, het afglijdend dek opsjorde, en tusschen dry goorte van
doorwoelde kussens wat warrige spier-vlokjes grijzig-vuil haar.
Als het kind toch aanhield, heftig uit angst,

snauwde het mensch terug, flat het niemand gan-

ging wat ze had, flat ze haar met vree zouin laten
CATHERINE .
11
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en dook nog dieper, klein-nijdig, onder den dekenrommel weg.
't Was zoo'n doodmager karkasje, dat er wel niets
dan een hoopje beenen in dat bed scheen to liggen .
Catherine werd er schuw van, want de dekens, over
dat weggezonken knokellijfje, als levende dmgen
zelf, hadden nog rimpels en plooien van nijd-gedreig .
Tit het bed kwam als een atmosfeer van nijd . 't Kind

bleef er uit den weg .
Nu ze door 't huffs liep knaag-pijnden haar hevig
opnieuw alle leden ; zij kreupel-liep, voelde zich het
been dik-gloeiend tot de knie ; van haar rauwgereten
pols, dien zij niet buigen kon, trok de weerpijn tot
den schouder .
Toch, willig, uit zichzelf, tong zij aan 't werk,

sloofde, haar lichaamswee verhelend, de keuken
door . Ze wist we!, dat haar grootmoeder met het gezicht naar den muur lag, maar toch, aldoor, voelde zij
de oude vlamoogjes op zich, spionneerend wat ze deed . . .
Daarom sjouwde ze, ploeterde met vertoon van
groote drukte ; alleen our een haverklap, loer-keek ze
gauw eens de ruiten door
„Kommen ze nog niet ! Och God ! och God !" dacht
ze dan .
Ze meende, dat de mannen nog niet terug waxen
uit Waramme ; wel zag ze vrouwen Tangs komen,

die zagen er niet uit, of er onheil was, merkte ze
op -- ze popelde van verlangst our ze to vragen ;
maar zich buiten vertoonen, dat dorst ze niet . ledereen moist flu natuurlijk haar komplot met den stadsman ; haar oom zou 't verteld hebben, en haar jongen . . .
Sours overlei ze of het maar niet beter was, dat ze

wegliep, weer de bosschen in, voor goed weg uit hun
gehucht . Haar beetje kleeren kon ze wel meenemen ;
ze zou wel ergens werk vinden . . , ergens, vex weg . . .
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Want, God! ze zouden haar vermoorden hier als hun
kerels wat overkomen was door haar .

Eens waagde ze, bij het bed staand, to vragen,
lip-bevend :

,,En in Waramme, van nacht, in Waramme . . .?"
Met woesten ruk schoof het mensch nog dieper het
bed in naar den muur toe, driftig voettrappend' tusschen de dekens ; ze zei niets .

Dien middag, van buurvrouwen die inkwamen,
hoorde Catherine eindelijk den uitslag van den tocht ;
als een duizendponds-last werd het kind plotseling
van 't hart gewenteld . IBijna was haar vreugde-verademing uitgelaaid boven het moeten meedoen in
boosheid met de vrouwen .
Eene, in achterdocht, als voelend dat verholen
juich-pleizier, vroeg :
„Kan het je niet schelen
lacht
"

't is net of je er om

't Kind, gauw, brutaal-schuw, wou wat terug zeggen, als een andere, dreig-plagend den vinger op,
maar knip-oogend tegen wie naast haar stond, zei :
„Ze heeft wel wat antlers in 't hoofd, dan die
kapel
; dat wordt betrapt in hoekjes, achter de
boomen
Zit je daar dan to vrijen, zeg
?" En zij
lachten weer, oog-pinkelend tegen elkaar .
Want niemand wist het ware van de zaak .
Maar Catherine, in schrik-overrompeling wegloo-

pend, dacht nog eens, of ze niet beter deed tee vluchten, voor goed weg, weg uit hun gehucht . Wat
bedaard weer, dacht ze ook, dat de vrouwen hadden
gelachen, gelachen~ of het een grapje was, en ze bleef,
gemarteld nog door haar angst voor den volgenden
dag, als aan de schacht ze hun werkvolk weer zou
zien, en den voerman

Maar dien volgenden morgen kwam de grootmoeder
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niet overeind, noch de dagen daarop ; ze at wat, het
bond in den donkeren bedhoek houdend, reikte het over
haar schouder terug ; ze wou niemand zien, kommandeerde alleen met haar reutelstem, den ganschen dag
door, het doers van het kind, als in wrack-gebetenheid
haar geen rust latend, jagend van kwartier op
kwartier : „nou dit ! nou dat !" nijd-listig altijd nog wat
vindend, als Catherine, doodaf, dacht, dat ze flu wel
klaar was .
(ehuchtsvrouwen, in 't voorbijgaan, kwamen het
maal aanhalen voor den keibikleer ; een dreumes van
de buren hoedde de koeien ; can buurvrouwen oak
gaf de grootmoeder uit een smerig zakje, dat ze in
bed hield, al knibbelend, stuiver bij stuiver, wat er
noodig was voor hun etens-aankoop .
't Verdriet over de kapel was 't mensch in 't hoofd
geslagen, zei het gehuchtsvolk ; anderen wijs-praatten,

dat ze wel eerder ziek zou zijn van dat uren lang

buiten zitten wachten in den mistigen nanacht
Als een slap, levers-verlaten vuil-zoodje was het
oud beenlijf char in bed als ineengezakt ; bang, vies,
kroop 's avonds de grootvader er naast .

En Catherine, dankbaar nu, dat ze niet op straat
hoefde, schuw nog elk uit den weg blijvend, ploeter
werkte maar in de broei-domping van 't lage keuken-

vertrek, schrobben, koken, wasschen, van vroeg tot
last . En altijd achtervolgde haar de nijd-drenzende
hekelstem uit de bedstee, de oogenlooze spionnage
van het koppig afgekeerd haarwarrel-hoof d .
Geen kommetje kon er uit de least warden genomeci of 't mensch snauwde : ,,pat wil je? wat moet
daarmee?" Zij scheen de richting to volgen, waarin

de voetstappen gingen van 't kind ; zoodra zij die bij

't huisdeurtje hoorde, gilde zij : „hier ! hier ! je loopt
niet weg ! je blijft er in !"
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Die vrees voor het wegloopen van 't kind was 't
eenige waardoor, zijdelings, de grootmoeder doelde
op dien dag van ontvluchting
Maar wel leek het sours Catherine of alles in dat
bed, een elleboog, die was bloot gekomen, een
schouderhoeking, zelfs een dekenfiguur, een kussenpunt, hear aanstaarde, hear uitvroeg, met een geheimnis-ontwringende onverzettelijke strakheid .

Hear berouw over het verraad, onnoodig nu de mannen heelhuids terug kwamen, was gansch geluwd ; -toen ook den tweeden dag nog niemand hear letsel

deed, men al gekscherend plaag-vragen bleef near
wet ze toch uit had gevoerd, dear stikem achter die
boschjes, •- toen zakte ook allengs de lijfs-beduchtheid voor zichzelf, ademde ze weer op, vreesde alleen
nog maar, als, rondspiedend uit de verte, Lambert de
voerman our hun huffs sloop, loerend vol kwade bedoelingen, near ze dacht .
Alleenig, den ganschen dag zonder aanspraak,
scharrel-sjouwde ze tusschen hun huisgerei rond en
tegenstrevend nog wel, maar bezwijkend al dra voor
de zwijmellustige verleiding, voelde het kind weer in
zich opwaken al de oude verlangsten en ook al de
oude zorg .
Dat die stadsman zoo zot tegen hear deed, dat hij
onvriendelijk was, hear afsnauwde, geweld had willen plegen -- dat was toch hear schuld
Gloeiend
schaamroodden hear wangen, bij het denken hoe

dwaas zij zich had aangesteld, hoe ze dear op de
knieen had liggen lokwuiven tusschen het bessegroen,
hoe beteuterd ze was geweest, en hoe linksch en lomp,

en hoe dour I
„Kwam hij nog maar eens terug I" dacht Catherine
den, „kwam hij nog maar eens terug I" en volten
van vage teederheid overvulden hear ; 't was of ze er
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op heen dreef, er in wegzond, of ze wegzonk in zich

zelf ; lust-trillend prangden zich haar vingers rond
beide kleine, bevende borsten ; heftig, gulzig, kuste
zij zich het zachte rood der handpalmen .

En toen ze moist, dat in Waramme de kapel was
gewrijd vobr de schilderij er hing, dat die dus nog
niet of was, - toen was ze ook zeker, dat de man wel

terug kwam ; toen, even sterk weer als to voren,
moat inniger bewust alleen, werd haar behoefte our
hem to helpen .
Voortgejakkerd, aangehaast den godganschen dag
door, vond ze nauw tijd our aan den hoek van hun
bleekveldje zich to gewissen, dat er geen onraad
dreigde .

,,Goddank !" troostte zij zich, „'t is regenweer! nou
komt hij wel niet !"
Maar gejaagd toch, stommelgauw en onhandig van
schrikachtigheid, rommelde zi_i tusschen pannen en

vaatwerk, luister-loerend of ze niets hoorde, of er
niet geroepen werd, buiten, our hulp geroepen
Sours verbeeldde zij het zich . Ze schreeuwden ;
„houdt hem !" of „daar is hij !"
Dan rinkelbeefde
haar het steengoed in de vingers, kwam schervend
sonns op tafel of kastplank terecht ; in twee sprongen
was ze bij de deur, gluur-tuurde door een kier, angstbleek .
„Wat doe je aan de deur? doe die deur dicht ! die
deur dicht !" snauw-schreeuwde de grootmoeder uit
haar bedstede .

't Kind kwam weer binnen ; ze had het al gezien ;
't waren jongens die een kat achterna zaten
En
zij probeerde weer to werken, maar haar vingers,
onbestuurbaar, kramptrekkend nog van den plotselingen schrik, weigerden hun dienst .
Haar gezicht had nu aldoor weer een uitdrukking
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van schichtig luister-gestaar . Een drukkende warreling dofte haar in de hersens, zwaar-heet . Sours dacht
ze, dat zoo zich menschen moesten voelen, die gek
werden 't Was niet uit to houden, dat leven aldoor
in weggekropte schrikspanning en dat moeten ademen

aldoor in den walgelijk benauwden slaap-wasem van
het bedlegerig ziek mensch .
En buiten, zwaar zwoel, hing de zomer-loomte
onder de als uitgezakte, traag drijvende wolk-dekkingen, al dreigend met regen, die maar niet vallen

wou dan in mistigen mot-sijpel ; nevel-natte warmte
wolkte aldoor het huffs in, maakte pikkerig-klam al
wat men aanvatte, list tot op het blanks steengoed
zelfs haar ontglanzenden, lauwen aanslag na ; weewarm, broei-vuil voelde het kind zich die lucht-wademingen door 't lijf koortsen .
Eerst als het schemer werd, als de stadsman niet
meet komen kon, als door de heimelijk opengelaten

achterdeur wat koelte naar binnen hues, dan wakkerde zij weer op, herleefde wat, zorgenvrij .
Maar dan kwam ook de bult thuis met zijn eeuwig
bulder-gevloek over het eten, dat niet naar zijn tin
was geweest ; dan schoven de drie kostlui aan de
avond-tafel met kieskeurig geproef van wat het kind
ze opdischte, vies-etend met onwillig geslok en keelgeschraap, smalend op zulk „beestenvoer" en dreigend heen to gaan, als het niet beter werd .
En voor iedereen moest ze ook nog probeeren our de
pijn-kwelling to verhelen van haar gehavende leden,

doodsbang als ze was dat men weer praten zou over
de oorzaak van haar blessuren . Als ze maar dacht,
dat iemand haar zien kon, lisp ze, kordaat recht-

stappend, op de diepe roof-randen van haar voetwond,
die weer open sprong . Eens riep haar een buurvrouw
our een volgeladen bak to helpen dragen het erf af ;
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niet vragen durvend om van plaats to ruilen, moest
ze aanvatten met haar zieke hand, gezwollen nog door
de ontveldheid van den pots . En zij droeg to het
eind ; dan, haastig, trok ze onder haar schort de
jakmouw omlaag, voelend het bloed, dat heetzijpelend haar in de palmholte drupte .
Met het regenweer kon ook de grootvader niet buiten zitten ; die hing flu, den ganschen dag door, in
huffs op zijn bank tegen een bedsteehoek, ondurig
bibber-klagend omdat hij zijn zonnebad miste . Binds
de gehuchts-herrie over den kapelbouw was hij met
den dag al nukkiger geworden, moeilijker to regeeren .
Nu, de grootmoeder in bed, hield niets hem meer
in bedwang, werd hij ondeugend, schreeuw-drensde
om niets, kreeg kuren om met zijn klompen to gooien
of met zijn etensgerei ; - of hij lief zich opeens van
zijn bank glijden, plof ! op den grond, huil-jammerend
als een dwingerig klein kind . En Catherine, trekkend,
beurend aan het zwaar-slap ineengezakt oud-mannelijf dat niets meegaf, tweet-moe, hijschte hem slechts
met inspanning van al haar krachten veer overeind
op zijn bank .
Qok zonder dat iemand er naar vroeg, kon hij
nu plotseling zijn kapel-verhaal beginners, wonderlijk
broddel-vertellend omdat hij niet geholpen werd, tot,
stuurloos hand-geharend in hulpelooze verwezenheid,
maar halsstarrig toch met zijn doffe, dooie zeurstem
al doorpratend, tusschen alles heen,, . , . .
Als bij ongeluk de grootmoeder hem hoorde, dan,
krijsch-gillend, stopte zij zich de dekens in de ooren,
maakte een kabaal, dat Catherine, radeloos, denkverloren, niet meer wist, vat to doers .
's Avonds, goedig, kwamen de buurvrouwen aanioopen om raad to geven voor de zieke . Catherine
tiaras dan vriendelijk, hoorde ze uit, met een gezicht
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zonder erg, over de kapel in Waramme, over
hun kerels aan de schacht
Nu hot kind haar vrijheid van buiten rondzwerven mists, kreeg ze ook
meet zin in hot babbelgeklets van vrouwen onder

elkaar . Ze was gul-sprakig, hield de haastige bezoeksters terug, list zich, met slimme opzettelijkheid, van
den man vertellen die de kapel in waramme had
gebouwd . . . van zoo'n beeldenwinkel in do stall . . .

Vreemd belust was ze ook eensklaps geworden op
vrijage-verhalen en huwlijks-toespelingen, op 't geheimzinnig gesmoezel over gehuchts-schandalen, hot
uitgepluis van betrapte onbetamelijkheden .
Zij luister-loerde naar eon aanduiding, raadde ze,
lokte ze uit . Altijd had zij nog wat to vragen
waar? waarom
?
Een eigenaardige fascinatie ging van 't kind uit,
eon afstraling van onbewuste geslachtslust, die zelfs
oudere vrouwen in haar nabijheid, als buiten eigen
wit om, deed denken en praten over wat de onrustig-heete belustheid van 't kind van ze wou .
Van de meeste diet vrouwen was de vijandschap
tegen Catherine nu vrijwel geluwd . Avond aan avond,
pleizierig geprikkeld, kwamen ze samenklitten in 't
vunzige keukendonker, al vrijer uitpratend, aangehitst door die troeblante nieuwsgierigheid, die als
hunker-ging road elk hares verhalen .
Anderen, in plotselinge afkeerigheid, kwamen niet
weerom, zagenl daags hot kind aan met veelzeggende
gezichtsplooiing van misprljzing .

Op avonden, als zij alleen bleef na zoo'n dag
van gedwongen scharrel-geloop in 't eng keuken-

hok, 't gezond jong lijf zwaar-moo van wijde beweeglust, die zich niet had kunnen vieren, hot hoofd
gloeierig dof door den traag-gang van 't bonzige blood
dan zat ze daar in hot dompig, zoldergeclrukt
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schemer-binnen waar de ongeluchte bed-walm en de
damp van vet eten nog vuilde met een rest van de
hitte-broeiing van den dag
koortsig, heet en
huiverklam tegelijk, onmachtig den gang to keeren
der zonderling zieke bedenkselen, die opschoten in
haar gistende verbeelding .

Dan dacht ze aan den man op 't myrtillenveld, voelde
weer zijn lichaamsdruk, zijn armgeprang, den gloed
van zijn zwelg-adem, die haar als naar zich toe had
gezogen ; ` en zij duizelde weg in nog wonderlijker

diepten dan vroeger, toen alleen de herinnering aan
wat oogengeflonker en kus-lust haar al bezwijmelde .

Al wat ze voorheen, in argloosheid, had beloerd
achter struiken en aan wegkanten, wat haar was
bijgebleven van 't vaak onbegrepen gehoord ruwpraten der gehuchtslui, wat ze betrapt had, in 't
voorbijgaan, Tangs last openstaande kroegdeuren,
achter kermiswagens op dagen van 't gehuchtsfeest
dat kwam flu in haar opleven met plotselinge
verheldering van begrijpen, combineerde zich, werd
verwrongen tot buitensporige, genotkwellende voorstellingen, obsedeerend, onontkomelijk, wonderbaarlijk
aanlokkend door' de geheimzinnigheid van half-weten .
Als een geheugenisboek wasi het met op ieder blad
een obsceen plaatje, en dat ze al doorblaren moest,

dl weer van voren aan, zittend to droomkijken daar in
de benauwinq der vuns-vuile keukenlucht, in de benauwing ook van haar eigen heet opgezweept bloed,
tot ze opvlooog, polskloppingen in alle leden, ijle
tintel-gloeiingen in 't hoofd, - naar buiten stoof,
diep-opademend daar, weg-hijgend, weg-kermend,
woest, wat als een verstikking haar naar de keel was
geschoten .
Met den dag werd het kind boiler-bleek, onduriger
van beweging, grilliger van humeur .
Moe-blauwe

i?i
schaduw-vegen vlekten onder de oogen, de pupillen
stonden troebel-slap, waterig, of zij strakten, vergroot,

glazig, in schelle pun-branding .
„Je moet haar niet zoo in huffs houden !" zeiden
buurvrouwen sours tegen het ziek mensch ; „dat is
niet goed voor zoo'n jong ding ; ze haalt zich allerlei
raars in 't hoofd ; dat 's haar wel aan to zien I"
Op zoo'n avond
na een dag van laag loomende

onweersbuien, die zich in wat ver, vaag dondergedruisch niet hadden ontladen kunnen --~ gejaagd,
koortsheet door haar alleen gemijmer, zag het kind
den voerman dichter dan antlers bij hun erf dwalen .
In den na-schemer onderscheidde ze nog zijn goedig
blos-gezicht, zijn borstelhaar, dat hem zoo zwaar-

zwart half over 't voorhoofd was gegroeid, en zijn
kleine bruine pinkeloogjes, die nu gluurden, tuurden,
goedwillig, in verlangst, naar hun keukenraam .
Een plotselinge opstand van 't jong bloed dreef
Catherine van haar stoel op, naar buiten, -- naar
dien jongen toe
MaAr bij de deur hield ze plotseling in, schreiend

zich vastklampend aan de lijst-spanning our toch niet
verder to gaan . Daar, schaam-snikkend, plotseling
bedaard, ble f ze staan, denkend aan dien antler, die
komen zou, - en langzaam, langzaam, openden zich
in haar eindelooze wijdten van teederheids-gloring,
zeeen van teederheid, die haar overstroomden, overstelpten, als deden wegzinken weer in zichzelf .

Een paar dagen daarna, onverwacht, kwam Lambert
's middags bij haar in huffs loopen .
't Kind, van zonsopgang weer voortgejakkerd,
rommelde in zenuw-haast tusschen haar etensgerei . . .
Schrik-schuw, toen ze iemand aan de deur hoorde,

keek ze op, denkend eerst nog dat bet de stadsman was ., .
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0 ! zei ze dan ; „ben jij bet? . . ."

De armen hangend, in verbazing, bleef ze wachten op wat komen zou .
't was de eerste maal, dat zij hem zag, na den

Zaterdag van haar vlucht .
Even was zij bang .

haar de jongen, met zijn gezicht van goeie lobbes,
wat beteuterd zelf, bleef aan den dear-ingang staan
to bedel-kijken als durst hlj niet naderkomen

„'t Was niet zoo bedoeld', Catherine," zei hij dan,
„'t was niet zoo bedoeld . . . ik heb dien heelen dag
naar je gezocht, dien Zaterdag . . . 's avonds ook, toen
je niet terug kwam
ik heb geen rust gehad voor
ze vertelden dat je weer thuis zat
dat spektakel
van je oom zat me in den kop
toen ik je slaan
wou,
maar 't was niet zoo bedoeld
"
„Zoo !" zei Catherine kort-droog, ongeduld-verkropt .
Een kriebelende ergernis, waarom wilt ze zelf
niet, was haar eensklaps naar de keel geschoten,
toen, deemoedig, goed, die jongen daar voor haar
stond .
Uit de bedstee dreig-kijfde de grootmoeder : „die
dear dicht ! die dear dicht ! maak voort ! Waarom

doe je niets !'
Catherine, bevend van overprikkeling, plonsde weer

't vaatwerk in een waschbak, water-plaster den jongen liet ze staan in den keukenhoek, keels niet naar
here 4m .
Geduldig zag hij haar werken, volgend met de
oogen elk barer bewegingen ; hlj had medelijden,
omdat ze bleek zag, vond haar mooier geworden,
handig,

„'t Was niet zoo bedoeld, Catherine" zei hlj nog eens .
En als 't kind dan nog niet op hem lette, begun hij
to vertellen : zijn bass had hem naar een andere
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schacht verplaatst, wel ruim vier uur van bij hun
weg
morgen moest hij al gaan
hij verdiende
nou meet
twaalf francs in de week
hij kwam
haar goeden dag zeggen
maarr als ze hem nou nog
wou . ., hij verdiende nou zooveel meet . . . als ze nou nog

wou
was ze dan altijd nog nijdig?
hij had
haar toch niet geslagen?--r-- 't was maar een dreigement geweest
hij had het niet zoo gemeend . . .
hij had ook niet geloofd, wat haar oom zei
,,Had mij maar geslagen !" zei Catherine, ,,had het
maar gedaan
't Ikon mij immers toch niet schelen !
Eon ga nou maar keen
ik heb geen tijd, dat zie
je we!
ga nou keen
zoo meteen schreeuwt mijn
grootmoeder weer !'
„Maar ik kom je goeden dag zeggen !" drong
de jongen nog eens, „Ik kan nou niet eens alle
Zondagen meet hier zijn
ik zap je bijna niet meet
zien
I"

En het kind, uitschietend eensklaps haar bedwongen zenuw-drift :
„Ik wil je niet ! ga maar keen ! ga maar keen !, ik
wil je niet !"
Medelijdend zag zij hem aan, keurend nog met
een blik van verachting zijn bedel-gebogen, onhandig
en verlegen statuur, en zijn breed, beteuterd lobbesgezicht onder den ruigen haarwas
Driftkleurend onder dien oogopslag, over zijn verlegenheid keen, riep de jongen :

„wat? Je wilt mij niet? Nou wil j e mij niet? En
die twee keer, toen je mij kuste of je wel dol op mij
was, -- wou je mij toen ook niet . Zeg?"
Woede-gestoken stoof het kind vooruit, lachend
in snerpende spot-smaling :

„Dacht je dat? dat ik wat om jou gaf? Ik geef niets
om je l niets ! niets ! Jou lafferd l . . . had mij maar ge-
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slagen l
had mij geslagen
jou lafferd l
kan je niet zien ! Ga heen ! Ik kan je niet zien l

ik

niet zien !"
De jongen, als tuimel-dronken, zonder een woord,
waggelde het huffs uit
Catherine smakte de deur achter hem dicht ; dan,
voorover op tafel gevallen, heftig, snik-huilde ze haar
verwoedheid uit .

Xv .
OEN, op een middag aan 't eind van de
week, kwam eensklaps de grootmoeder
weer uit haar bed gestapt, verfomfaaider
en groezel-goorder dan ooit, en kou-bibberend als een dood-uitgezwakt strompelbesje . Een moe-gebukt bochelruggetje

had ze gekregen en de weggedofte knipperoogjes pijnpinkerden tegen het daglicht ; zonder spreken nam zij
Catherine het werk uit de hand, sloof-slofte zelf weer
door haar keukenkrot, wat onnoozel, met onzekere
beef-bewegingkjes der spiermager verslonken rimpelhanden .
Kaar stem had flu aldoor een gebroken schrei-klank
van tusschen de zenuw-hortende mummelkaken ;
ze was vergeetsch geworden, zielig onbeholpen, als
verwezen .

De kapel noemde ze niet, ze sloof-sjouwde maar,
gebroken besje, verkindscht .

Maar Catherine was weer vrij !
Een zon-klare zomerdag was het, toen het kind
voor 't eerst weer buiten kwam . Als een uit zijn kooi
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gebroken, ontembaar jong flier zwierf ze dien middag de heele streek af, lucht-slorpend, zon-zwelgend,
heuvel op en heuvel neer, rennend, klauterend,

springend, in woest-blij a lichaamsontspanning . Heel
haar kracht-gezond lijf teestte aan flat eindelijk weer
buiten zijn, aan de ontkomst uit den broei-vuiling van

't donkey bedompt, zweet-weee ziekvertrek .
In genot-prikkeiing waadden hare voeten door 't
zongestoofde tintelzand, schuif el-gingen over de graskoelte . Deneden de opgestroopte jaksmou,wtjes marmerde zich weer het armvel ; streel-tastend gleden
haar handen door struikgroen en hoog wuivende
bloembossen ; zittend lei ze haar wangen tegen zijige
berkenbast, in het nog dauw-kouwe sterrelmos op
schaduwplekken . De oogleden knipperden in lekkere

voeling van frischte en de hall kuilde gapingen tusschen schouder en kleeren om de briesjes door to
laten tot op den rug .
wijd-open ademde haar mond, wijd-uit trilden de
neusvleugels, inzuigend den groen-geur, de blo~emaromen, den hays-reuk, den balsem der zoele
zonnelucht i
Als bij tooverslag ook waxen flu al die koortsheftige obsessie's weggevaagd uit haar hersens,
verzwonden, op eenmaal, voor de klaarheid van den
middag-gloed op het bergwoud, voor de pracht van
het zuivere kleurengeschal in den zonneglans 1

Als een afwenteling van ijlend ziekte-gedroom was

het, ontsnapping uit verderf-lucht vol zinnen-troebel
en verbeeldings-ontucht .
Dien nacht voor het eerst weer kon zij rustig doorslapen, het frisch-vermoeid lijf in slaap-zware strekking, de ontladen hersens mee-rustend in denkstilte .
Ook het mijmer-gesoes en de, angst-kwellingen over
den stadsman gingen flu wegbleeken net de rest .
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Ze dacht er nog wel aan, de eerste dagen, our
eens rond to kijken of hij ook kwam ; Tangs de kapel
gaand overviel haar nog wel eens zoo n week-leege

verlangendheid of een plotseling opbruisende hartstochtsbegeerte
maar meestal, als schaduw van
iets onreeels, vaagde de herinnering aan al die
beroeringen der verloopen weken .

Sours lachte zij er zelf our,
in half ongeloovig
vreemd-vinden,
Als van ouds overblufte ze weer
de gehuchtslui met haar brutaal vrij spotgezicht en
haar bruuske bewegingen van uittarting en overmoed ;
zij vagebondeerde weer de streek door al naar de
grillige lust haar daarvoor in 't hoofd sloeg .
Zlj voelde zich dubbel vrij ook nu Lambert de
voerman voor goed bij hen vertrokken was .
Sinds hun samengekliek 's avonds in 't heimelijk

keuken-donkey was ze met een troepje gehuchtsvrouwen wel goede maatjes gebleven ; daar grog ze flu
soma mee samen naar de schacht, wat verlegen
luister-stil eerst naast ze loopend door de nieuwigheid,
gauw ook al weer ze ergerend door haar uitschietende luimen van plagerij en lachpleizier .
't Liefst slenterde ze toch alleen, op zoek naar wat
er to snaaien vie!, buiten .
't Was nu de tijd dat aan de zonbeschenenste struiken een enkele braamvrucht al zwartte tusschen
schaduwbossen nog pas in bloei . Catherine, van vorige
jaren, wist al die vroegplekjes en de gangetjes, die
er heen leidden tusschen den groen-chaos door . 't Allereerst~ was de pluk rijp Tangs de kronkeloevers van
't kabbelstroompje, geheel beneden, omlaag de heuvels en de rotssteilten . Daar, aan de over het water

zwiepende groen-guirlandes, hadden de korrelvruchtjes

bangen to stoven tusschen dubbel-hette van zonneblakering boven en golfgloed-weerkaatsing beneden .
CATHERINE .
12
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Daar, wilt het kind, moest ze het eerst zijn ; dan
kwamen de bezonde groenwallen fangs de bessen-

vekien, boven, en daarna eerst loonde het zoeken
gaan in t schaduwig kreupelgewas, fangs de wegkanten en shachtboorden .
Pleizierig was dat smul-proevn van de eerste
warinte-wazige, sappig rinshe nazomer-vruchtjes ;
rnaar pieizieuger nog ue waagnalzerij van het klautergevaar op cie warrei-peg oeide lerghelling, - spanrienu pleizierig ua ruggelinjs atgaand, voorzicntig
wariicei-gesap tusscien knoestworte1s en heesterstronKen, het duizelig balanceerend lichaamsgewieg
our in evenwicht to blijven, het even angstgillend
alglijden op mee omlaag schuivende zandkluiten en

het zicti dan vastgrijpen aan wat er to grijpen vie! ;
pleizierig ook het opicijken, na een pons, omhoog de
bergniassa, en het zich zeggen . .,zoo'n eind ben ik

a! I" en het dan even, schichtig, handsteunend aan

een stronktak, over den schouder akiijken naar den
g!imrnenden waterwirrel beneden, en denken : ,,en
zoo n eindje moet ik nag maar
Dan, het zien van de eerste dauwig-blauwe vruchtjes
onder het stekelgroen ; het in niet to bedwingen
ongedu!d zich laten glij-zakken over den glibber-hodem en het eindelijk dan, hijgend en duizelbevend,
beneden vast-staan op de steep-stevigte fangs den

stroomkant .
In 't koel kabbeiwater wies ze zich de groengevlakte zandhanden en de moddervoeten schoon,
klatste zich sours, in over-jolige baldadigheid, de holle
handen vol watergeparel recht in

't

tweet-heete

b!osgezicht, tot ze oogpinkend, verblind even, en

hoest-proestend, het alleenig daar uitschaterde, echoweerkaatst fangs de bergwanden .

Dan ving ze to snuifelen aan, buigend, slierend

19
de takken, wagend de plukhanden in de kleinste
holletjes tusschen doornpunten ; en als zij dan, na
lang, zich een portie'tje had verzameld, zat ze daar,
op een droog steenplekje, lekker to zwelgen haar
vruchtenschat, wat bang-beklemd opkijkend sours,

luttel-verloren als ze was tusschen de aan weerszij
naar de hemel-kom opwoestende berggevaarten ; of
ooggekluisterd zat ze tijden lang naar het vonkelglanzend watergedans to staren, naar het licht-tintelspel, en het golf -gerep laggs de glibber-glimmige
kwartsplaten .
Rend-gerugd, als bruin-green verweerde schoften

van ondergedoken dieren, lagers die kwartsplaten
breed-uit midden in den waterwarrel, of ze puntten
omhoog in lange rijen achtereen, als vinniq hoorngepiek van een verzwolgen veekudde ; de schietgolfjes,
jagend, schuimklatsend, zwirrelden er rend heen,
lawaaiig gauw duikelend over elkander, rapholderend our op hun omwcg de groote waterjacht tech
bij to houden .
Moe gezocht dan, lust-voldaan, ondernam het kind
weer den klauter naar boven, spie-zoekend een plekje,
waar zij den voet ken zetten ; vaak glee ze uit op de

gladde wortelrondten, heesch zich dan hijgend weer
overeind aan zwieptakken, of wankelbeenig greep zij
zich vast aan grasplokken en stengelbossen, sniklachte in ademloosheid, praatte luidop vaak in allerlei
uitroepen, of ze met een heele bende was

J

XVI .
P een dag liep plotseling het gerucht door
de streek, dat dien morgen in Waramme
de kapel was gewijd .
Groote verbazing van iedereen
„En toen jullie er waren? toen jullie
hem zouden afbreken?" vroeg men argwanend aan de deelnemers van den nachttocht .
Die, als antwoord, binder-scholden in nijd van
bedrogen to zijn . Die smeerlapnen in Waramme 1 die
geniepige smeerlappen I lederen avond hadden zij zoo
het nog ongezegend bidhuisje toegetakeld met wat

palmhout en een wijwaterbak, verwachtend wel een
aanval, een wraakneming . Rustig, pret-grinnike,nd

waren ze dan in hunne bedden gekropen
stil
hadden ze den vijand laten komen
Lekker pretvoldaan hadden die lamme Warammers in hun
bedden gelegen toen zij met hun tienen zich den

nacht door hadden afgebeuld, griezelbang in 't donkere nachtbosch
Heftige uitbarstingen volgden er van woede en van
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wraaklust, drinkgelagen, waar men dreigde en schold
in dronkemans-drift.

Dan, tegenover de on veranderbare voldongenheid
van het feit, luwde langzaamaan de nijd
in

machtelooze gebetenheid raasde men nog wat op den
winkelman
dat ook, op 't laatst, werd oud, sleet
uit ; de kapel-twist, zoetjes aan, als voorheen reeds
het vrijage-krakeel, doofde, verveelde, werd vergeten,
zou op zijn beurt weer nieuw•b ijkomende grieven

behoeven om nog eens uit to laaien tot haat van
gehucht tegen gehucht .
Catherine, in die dagen, hoorde het gedreig tegen
den stadsman als iets, wat haar nooit persoonlijk in
't minst ook maar had aangegaan ; ze herinnerde zich

maar even dat het haar ooit iets had kunnen schelen,
ze had slechts wasige heugenis van wat weken zot
gezeur en getob, van een vreeselljken zwerfdag in
de bosschen en van een nacht vol berouw en wroegings-angsten
Ze wist flu, dat het schilderij in de kapel van
Waramme hing
de man kwam niet weerom
hlj had haar niet meer noodig
hij had haar nooit
noodig gehad
Wat was ze toch zot geweest
wat zot 1
Sours, als flauwe na-proeving, had ze even het
besef van toch een verzwonden geluk . . .

Maar bij het kind odk luwde dat gevoel weg, het
sleet uit - alles was toch voorbij, er zou niets gebeuren, -- effene verwachtingloosheid -- en ze vergat .
Alleen de grootmoeder had nog niet vergeten .

Stumperig krummelde die maar rond in haar keukenkot ; men hoorde bijna haar spraak niet meer ; zij
kniesde in verwezenheid, zwakhoofdig, krachtvervallen ; beefhandend liet ze zich zoo maar het vaatwerk
uit de vingers glippen . Aan de kapel kwam zij niet .
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Op hun bleekveldj a wen.dde ze het hoofd of om het

bidhuisj a niet to zien .

In medelijdend gesmoezel onder elkaar praatten

dan de buurvrouwen erover, bitsten tegen Catherine,

dat die niet beter meesjouwde thuis, herbeginnend
het oud afkeerig gehakkel en gekijf op het kind .
En als Catherine, met de oude uitdagendheid ook,

tegen ze op driestte, in onwillig verweer terug
snauwde, dan maakten die vrouwen samen haar klein
met hun sar-gepraat over den voerman Lambert :

,,Had zij zich sours verbeeld, dat die haar meende,
dat die haar nog trouwen zou?
Hij was nou aan

de groote schachten bij een rijken bass
hij verdiende twaalf francs in de week, als 't niet meer
was
en hij had nu een meisje char, een knappe
deer
een, die de handen uit de moues kon
steken
Ze zou ze wel eens samen zien
ee-n
heele knappe meid was het
Daar zou hij non mee
gaan trouwen
Ze hadden het immers altijd wel
gezegd, haar, Catherine, liet hij toch loopen, als hij

ze maar eerst goed kende

"

„Heeft hij nou weer een ander, die lafferd !" viel
Catherine de eerste maal nit .
En de vrouwen aan het doorsarren ; ,,dacht je, dat
hij van jou sours gediend bleef?
Wij hebben het

genoeg gezegd
was
?"

hij heeft non wel gezien hoe je

„Ik wou hem niet
hij had wel gewild
maar
ik wou niet," zei, in heftigen trots, het kind terug .
Later dan, voor het treiter-gelach onder elkaar, voor
het smaal-crekijk van ongeloovigheid der vrouwen,
hield ze zich stil, verkrobte en verbeet, zonder een
spiertrek, zonder een woord . met heldhaftige onverschilligheid, al wat drift-blak~erend, haar als antwoord
op de tong kwam .
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„Wat een lafferd !" dacht ze nog wel ; „nou heeft
Werkelijk
hij weer anderen ! Wat een lafferd !"
ze
had
nooit
om
hem geraakte het haar niet, -geven,
toch was ze trots-gekrenkt, en haar bond
gebraveer van de menschen toomde er door in.
Op een middag, met groot vertoon van plechtstatigheid, kwamen gehuchtsvrouwen in optocht bij de
grootmoeder op het erf geloopen ; die in 't midden
liep droeg een groot pak, waarvan het papier half
afgleed
Een kerk-kandelaar was het, een cadeau voor de
kapel !

Gent bij cent hadden zij het beetje geld er voor samen
gepot ; een vrachtrijder was het stuk in de stad gaan

koopen ; ze wouen het oud mensch hun medellj toonen mett haar verdriet, haar troosten . In gespannen
pleizier-verwachting brachten ze flu het present .
't was een pracbtige kandelaar van verzilverd glas,
dat flikkerblonk waar het licht vigil ; om den voet
kleurde een krans van ctlim-roode bloempjes, papavers
in een ctroen guirlandetje ; de steel, van glaskringel
tot graskringel, tees naar het mondstuk, waar een
getand kopperrandje rond een rechte, witte kaars
kneep .
De vrouw, die het droeg, zette zwijgend het pak
op tafel, seheurde de laatste papierflard af
in de
deur stonden de anderen
eene ping de grootmoeder roepen .

Die, bleef nit het achterhuis staan staaroogen de
keuken in ; zij moist m,aar niet, moat ze zag ; wijd sperden haar oogjes naar dat b linken.d e uronkstuk daar
in 't raamlicht op tafel ; zenuw-plukkend gingen de
vingers in de kleerplooien ; zij larhte maar, met een
stumperig lachje van zotte verbljsterfng .

En goedig troost-praatten de vrouwen ;
Ze moest zich nou die geschiedenis maar uit het

hoofd zetten, er niet meer over tobben . Hdar kapei

bleef toch haar kapei
en dat de Warammers er nou
ook een hadden, dat was toch goed gezien alleen
maar eer voor haar
als haar kapei niet zoo mooi
was, hadden anderen hem niet nagemaakt
en dat
was nou een present van hun . ., van hun allemaal . . .
dat hadden ze nou graag voor haar over
als ze
maar weer wat tierig werd
en ze moest het nou
aannemen
hen niet affronteeren

Niets zei de grootmoeder ; ze bedankte niet ; ze
dorst niet naderbfj komen ; ze lach-keek maar naar
de vrouwen, dan weer naar den kandelaar ; in diepe
zuchten hield ze den adem gestokt . De vrouwen
lachten teruq naar het mensch, naar elkaar, streeloogde.n, zij ook, in bewoadering, den zilverschijn op
tafel

„Hoe vindt je 't? Hoe vindt je 't? Is 't naar je
zin?" vroegen ze .
En al nog sprakeloos, verwezen, waggel-stond daar
het oudje ; dan, uitschietend plotseling, greep ze van
achter den srhoorsteen den kapelsleutel, list dien in

haar zak glijden, en begeerte-bedwongen, in aarzelvroom ontzag, beurden haar twee beefhanden den
kandelaar van tafel
; halfhoog Meld ze hem van
zich at, arm-aestrekt van haar eigen veil lilt, en
recht-schokkend het bochel-ruggetje, lisp zij zoo het
huffs uit, den tuin door, v8brt naar de kapei .
Al de vrouwen kwamen haar na, met glans-blue
gezichten ; een longs deem, die ook mee had betaald,

danste tusschen ze in . Vii r hen, in den zonnegloor,
fonkel-straalde de kandelaar, spattend zilverschelle
sterrevonken al naar de oude beefhanden hem wankel-droegen den weg over .
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Dan, in de kapel, voorzichtig, werd het prachtstuk
een plaatsje gemaakt op het altaartje, tusschen
de steenvazen, voor het crucifix . Liefjes, met de

schoonste tip van haar boezelaar, streel-veegde het
mensch de doffe plekjes van haar vingersporen weg,
keerde zich naar de vrouwen
; twee groote tranen
beef-biggehien in de lack-rimpels van haar mummiegezicht
Van dien dag of fleurde de grootmoeder weer bij ;
zij keef weer als voorheen, haar snerp-stem krijschend
het huffs door, hun landje over ; de vlam-oogjes, wat

matter alleen, dansten weer door de wat diaper
gekuilde holten ; zij ging opnieuw bidden aan de
kapel, iederen dag, en de grootvader kon weer zijn
verhaal doen ; zij hielp hem, eindigde zelf, als hat

voor een n.ieuweling was of voor een schachtwerker
van buiten :
,,En wist jij dan niet van die kapel?
iedereen
kept de kapel,
dnze kapel
ze komen expres
uit de stall om to kijken
en in Waramme bouwden ze hem na
omdat hij zoo mooi is
dat
was veal eer voor ons
groote eer
groote eer
voor ons
1"
Schreeuw-schril zei ze dat dan, beukend, in triomf,
de etagere knuist-knokels op bet vleeschloos geslonken borst-karkasje
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E winter was voorbij . 't Nieuw voorjaar
vond Catherine stoerder, sterker nog,

kalmer ook, jeugd-uitgeraasd . Niet zoo
rennens-ree meer joegen haar de voeten
en niet zoo rustelooze zwerfzucht ook zat
haar meer in 't liif, De tengere heuplijningen hadden zich uitgebold, golvend onder de
afplooiing der kleeren ; vleesch-gevulder breedde de
hals naar de schouder-rondten en de borst-zwelling .
Bijna zeventien was ze nu .
Nog stonden, ros-dor, de bergen in bladerlooze,n
boom-dracht, maar langs de zon-heetste hellingen
wolkte al wat groenschijn over takkenbruin en bij

dagen, uit de teer bleeke April-lucht, zeeg, zwaarzwoel reeds, de teelkrachtige warmte neer .
Kastanjes barstten in blad, seringen-bosjes groengloeiden al, wat ijl nog ; een enkel heestertje was

reeds zomer-klaar .
Met die eerste vleugen van warmte-weer, slentergaand door het bottende boschland, broeide Catherine ook die jonge lentekracht in 't jonge bloed .

f8?
Als een zwaar to dragen last was dat in haar,
zware, stille ernst-vreugde, tranen-vol .
Op een dag, van de schacht komend, wachtte een
jong steenbikker haar 'n het laantje op . Zij kende
hem we! ; dien winter was hij vaak bij hen geweest ;
't vorig zomer oak al had hij haar wet nageloopen .
En, evenals Lambert, als die andere jongen vroeger, zei hij flu ook :

„Catherine
.. .
I„
lg wou .

Catherine

als jij nou wou

als

Gansch niet overrast zag zij hem aan, zij wist we!,
dat dit flu komen moest ; zij monsterde hem ; mooi
was hij niet, ook was het er een, die wel dronk, den
ruw werd, zijn vuisten gebruikte
dat wist ze heel

goed
't Kind, in visie van komende jaren, zag zich zelf,
als zij dien man nam
een sioverige keibikkersvrouw, sjouwend als de gehuchtswijven, een werkdier in haar krothuisje, 's winters vaak half genoeg
zich afjakkerend voor haar kinders, geto eten

ranseld misschien bovendien
Even, als van verre, kwam pijn-schrijnend nog de
herinnering aan dien antler, die zij had begeerd ;
ook, in wet vaag vreemd spijt-gevoel, de gedachte
0 ! ze wist nu
aan dien voerman, aan Lambert
we!, dat ze daar veel beter mee aan was geweest

dat wist ze nu wel
Maar forsch, frisch in zijn jonkheid, stand daar
nu deze man voor haar, kloek gebouwd statuur in
de mooie zomerzon ; met uitdrukking van groote
verlangst was zijn gezicht near haar toe ; zijn oogen

vroegen haar, zijn mond vroeg haar ; heel zijn gezond, sterk lichaam bec eerde haar jong, sterk lijf .
Met de prikkel-geuring van 't knoppende hakhout en
den zwaren aarde-reuk der ;ie nende landen kwam
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de begeerte van zijn adem-gejaag mee haar in 't
gezicht
„Ik heb den heelen winter op je gewacht, Catherine! den heelen winter" zei de jongen flog .
En niet denkend meer aan ellende, die komen kon,

weg plotseling in uitstorting van teederheids-behoefte,
gansch een met de rondom in wellust herbloeiende

aarde, nam het kind dit ni.euwe liefde-geluk, dat haar
geboden werd .
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