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I.
EEN SLAG IN 'T AANGEZICHT.

De deur van een aanzienlijk huis, op de Handelslei, te
Antwerpen, valt toe ach ter twee personen, die langzaam
hunnen weg op het voetpad voortzetten.
't Is nog slechts één uur 's nachts, en reeds is de lange
wandelweg zonder eene beduidende beweging.
De huizen schijnen te slapen ; de gasvlam werpt haar
-trillend licht op de kiezelige paden ; in de verte hangt eene
nevelige gordijn, waarin men gloeiende punten opmerkt
— ontelbare lantaarns.
Wij zijn in de maand April.
De nacht is nog koel ; de boomen zijn nog niet volop
in blad ; door hunne zwarte stammen en even zwarte
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takken schijnen zij omgekeerde, schrale, maar reusachtige
bessems te zijn.
Het loof belet nog niet, zooals binnen kort het geval
zijn zal, den donkerblauwen hemel met tintelende sterren,
te zien.
Hier en daar, doch slechts een oogenblik, verschijnt
eene zwarte en onduidelijke gestalte, die weldra in het
nevelige verschiet versmelt.
Het licht der straatlantaarns werpt een helderen schijn.
op het voetpad, en teekent rondom den voet van den,
ijzeren paal een overgrooten kring van lijnen, gelijk een.
kolossaal spinneweb, dat in 't najaar tusschen de boomeg
hangt te trillen en te wiegelen.
In den biezwerm, dien men stad noemt, heeft de zware
en doffe dommeling, niet ongelijk aan die eens vulkaans,
opgehouden ; er komt tusschen de huizen eene betrekkelijke rust, die een half uur later kerkhofachtig worden
zal.
De rust, ofschoon nooit volledig in eene groote stad,
laat toe dat men in de verte den beiaard hoort klingelen,.
zonder dat men juist onderscheiden kan wat zijne klokken,
rammelen.
Nu valt een flinke klokslag, die heinde en ver over de
stad galmt.
Dien slag hoort de stadsbewoner bij dage schier nooit
dan wordt hij verdoofd door de jacht naar en het gewoel
om winst ; bij nacht, als de klok van den voortsnellenden
tijd spreekt, slaapt en snorkt de mensch.
Een dof gerommel in de verte, dat opkomt en ween
verdwijnt ; een snijdend geschuifel, dat uit de naburige
spoorweghal opstijgt en tot over de slapende huizen klinkt,
ziedaar het eenige gerucht, dat nu een oogenblik de aandacht trekt.
Dat alles komt bij de twee nachtraven echter niet in,
aanmerking.
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" Vervloekt, Murg, " zegt deze tot gene, " wat noodlottige avond ! "
Hij, die Murg genoemd wordt, gaat met het hoofd min
of meer gebogen, en trekt bij die woorden de schouders op.
" Hoeveel ? " vraagt hij onverschillig.
" Alweer 20.000 naar de maan. "
Murg zwijgt en stapt langzaam, zoowat lam en sleepend
in den tred, voort.
" Gij speelt te eerlijk, Bronveld, " zegt hij op ruwen toon.
De toegesprokene knoopt koortsachtig zijnen overjas
toe, steekt barsch zijne handen in de breede zijzakken,
doch schijnt zich niet te verwaardigen het gevoel dat hem
bestormt, in woorden te uiten.
Nu gaan ze slenterend naast elkander.
Één uur ! dat is voor hen veel te vroeg om naar huis te
gaan. Indien hun nacht slechts bij het aanbreken van den
morgend begint, nemen zij immers een goed deel van den
dag in om te rusten ! Hun dag is nacht ; hun nacht is dag.
Roderik Murg-Lethington is een man van ruim veertig
jaar, lang en mager van gestalte, doch tamelijk breed
geschouderd, scherp en regelmatig van gelaatstrekken ;
hij gaat eenigszins gebogen ; doch dit komt enkel omdat
er in geheel zijn lichaam eene vadsige ontspanning heerscht,
die met het cynism van zijnen geest overeenstemt.
Murg gaat, spreekt, handelt zonder blijkbare veerkracht :
dat is bij hem eene aangenomen eigenaardigheid. 't Is of
hij zich de moeite niet geven wil, kleur en toon in zijne
spraak te brengen. Zijne houding en zijn gang kenmerken
iets meer dan achteloosheid.
Het uiterlijke, kleeding en gezichtsnee, duiden den heer
aan ; houding en taal integendeel den luien, vadsigen en,
wij zouden schier zeggen, liederlijken straatslijper.
Ofschoon slechts veertig jaar oud, heeft Murg tamelijk
lang, grijs haar, dat weleer eene natuurlijke glanzende
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pruik heeft gevormd ; ook de knevel is grijs, maar nog
puntig, terwijl de sikkebaard lang en vlokkerig is.
Roderig Murg is juist geen aanbevelingswaardige figuur,
en dit denkbeeld krijgt een vasten grond als men in zekere
omstandigheden zijn ruwe taal, zijn grove kwinkslagen,
zijn gemeenen lach hoort — en toch draagt die man een
adellijken titel.
Murg is de type van den vervallen edelman, vervallen
door wangedrag en miskenning van eigenwaarde en stand;
maar die, als het pas geeft, zich kan opbeuren en zich
herinneren dat hij soms nog in goede kringen verkeert.
Zijne familie laat hem terzij, omdat hij gedurig en dit
zonder kieschheid op hare beurs klopt, en haar in onaangename toestanden brengt ; doch die miskenning is
hem totaal onverschillig.
De deftigen uit zijnen stand vermijden hem zooveel
mogelijk ; zij, die minder nauwgezet zijn in de keus van
hunnen omgang, vinden dat Murg een aardige, vroolijke
kerel is, terwijl vele zonen van den nieuwen rijke, soms
aspiranten naar blazoen, zeer gelukkig zijn zich bij hem te
kunnen aansluiten.
" 't Is een nobele canaille, " zegt men ; doch in hun oog
verbetert het bijvoeglijk, het zelfstandig naamwoord.
Adelbert Bronveld is een van die, welke in alles niet altijd
even kiesch zijn ; hij behoort tot den hoogen, ouden, rijken
stand, doch is niet van adel, ofschoon bij dezen zeer goed
gezien. Zijn grootvader was een bankier, die millioenen
won en op het laatst van zijn leven de zaken terzijde
zette, om voortaan strak, en met welgevallen in zijn open
rijtuig gezeten, naar de opgestoken ooren van zijne paarden
te zitten gapen.
Zijn vader nam de plaats in en de zoon volgde hem op,
trouwde, volgde de sport, reisde, verteerde, ging naar
Monaco ter duivenschieting, speelde baccarat aan ver
schillende badplaatsen, leidde kortom, en nu nog, dat luie
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,en lamme leven, 't welk men het oorkussen des duivels
noemen mag.
In zijne jongelingsjaren had hij gedurende eenigen tijd
de gril gehad te willen werken ; hij bouwde eene smederij,
klopte, vijlde en maakte een of ander werktuig, dat niet
zelden als zeer aardig geroemd werd.
Die liefhebberij kostte Adelbert Bronveld veel geld en
bij deze ging het den werkman Marc Gorl het beste, die
hem in het aanleeren van het vak behulpzaam was.
De uitspanning duurde eenige jaren ; toen werd, ten
=gevolge van bijzondere omstandigheden, de modelwerkplaats vergeten en eigenlijk aan ratten en spinnen over(gelaten.
Eenigen tijd later scheen het zien van die eervolle
werkplaats den eigenaar te hinderen ; al de kostbare
gereedschappen werden dan voor eenen spotprijs verkocht
,en de smederij zelf tot hondenhokken verbouwd.
Bronveld is een onvermoeid en hartstochtelijk speler,
een zwalker op avonturen ; wat er te zien is, op welken
trap der samenleving dan ook, zal hij bezoeken ; hij daalt
even gemakkelijk de trappen af als hij deze opgaat, doch
hij behoudt altijd een zeker decorum.
Nooit heeft hij volledig de kunst kunnen aanleeren gelijk
Murg, op de laagste sporten, in de laagste standen zoo
goed thuis te zijn als in de hoogste ; hij volgt in die afdaling wel is waar Murg, doch zonder geheel en al den
'ouden mensch, den man van het salonleven, af te schudden.
Zijn uiterlijk is, scherp toegezien, niet zoo onderscheiden
als dat van Murg ; doch 't is in alle geval gezonder en
frisscher ; zijn gelaat is tamelijk vol, de lichaamsbouw
gezet, de kleeding verzorgd.
Albert Bronveld is een jonge man van dertig jaren ; hij
is middelmatig van gestalte, gezet, gespierd, breed geschouderd, fijn en tevens kloek van handen ; de gelaatskleur is eenigszins gebruind, het oog klein en vinnig, haar
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en knevel zijn zwart en het eerste is kort geknipt ; de
spraak is malsch, rond en los — kortom, in het geheel
ligt iets onbezorgd en vrijgevend.
" Gij speelt te eerlijk ! " die woorden, hem zoo even
door zijnen makker toegevoegd, hebben hem wel is waar
ruw in de ooren geklonken, doch zij beleedigden hem niet.
Aan dien raad r-- want er ligt een booze raad in die
woorden --- zal hij geen gehoor geven : dat stemt niet
overeen met den grondtrek van zijn karakter.
Die twee nachtraven komen, zooals de lezer reeds zal
geraden hebben, uit een speelhol.
Daar, in een of twee schitterende zalen, vereenigt zich
eene zonderlinge, vreemde en gansch uitzonderlijke wereld ;
zij is gevormd uit menschen van alle volkeren ; doch allen
voor 't oogenblik tot de hooge of rijke standen behoorende;
hun verleden kent men niet, hunne toekomst kan men
betrekkelijk raden.
Gewoonlijk dragen die personen lange namen ; zij
hebben lange vingers, lange gewetens en lange beenen...
als het noodlottige uur slaat.
" 20.000 fr.! " heeft Bronveld nogmaals, doch zeer los
gezegd.
" Dat zou mij in alle geval niet overkomen, " laat er
burg op volgen.
" Dat kan iedereen overkomen, " antwoordt de eerste
gemelijk.
" Mij niet.
" Waarom u niet ?
" Omdat ik er geen 20.000 heb. "
Adelbert zwijgt ; hij trekt voor deze flauwiteit de
schouders op.
Bij slot van rekening, 't geeft hem weinig, ware zijne
gelukkige tegenpartij slechts een ander dan die loensche
Bikkel: een Duitsch bankhuisdirecteur, een kerel, die
hier, zooals het volk zegt, " op eene stroowisch " is komen
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aandrijven, en nu met minachting op alles wat niet rijk is,
spuwt.
Dan, dat Duitsch gelukskind kan zoo fijn nijdig spotten
met de vogels, die hij zoo knap weet te plukken !
" Gaat gij naar huis, Roderik ? " vraagt Bronveld als
wil hij eene andere wending aan het gesprek geven en
zijne gedachte afwenden ; want hij ziet altijd Bikkel v®®r
zich, die gedurig zijn zijden zakdoek, onder de tafel op
zijne knie rustend, te voorschijn haalt, om een drup
-- geen diamant, zegt Murg --- van zijn krommen neus te
vegen.
" Zijt gij dwaas ! " bromt Murg, "'t is pas één uur. "
De twee mannen volgen, zonder verder iets over het
doel hunner nachtwandeling te zeggen, den weg, die naar
het vroegere Antwerpsche voorgeborchte S t Willebrord
leidt.
Ze gaan, onder het rooken hunner sigaar, langzaam
zooals twee luie nachtwakers naast elkander.
De lange, zwarte schaduwen, scherp afgeteekend op het
verlichte voetpad, vergezellen hen trouw als twee booze
spotgeesten ; naar gelang de zijde vanwaar het licht valt,
gaan dezen voor hen uit, rechts of links, of vormen zij deachterwacht.
Men hoort op den weg niets meer dan den holklinkenden
stap der twee nachtraven.
In de huizen is het licht uitgedoofd ; hier en daar wordt,
boven op eene verdieping, een neergelaten gordijn nog
flauw door het licht van binnen bestraald.
Rechts van de wandelaars ligt eene straat ; twee rijen
straatlantaarns loopen als twee rijen lichtstippels naar een
middenpunt, dat, wel verschillend van de rust hier, nog
geheel in glans en gloed staat.
Door de Breydelstraat ziet men op de Dekeyzer ^ lei : dewijk der Fransche verpesting, de etterbuil, achter eerre_
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goudplaaster verborgen, die het eerlijke Vlaamsche Antwerpen ontsiert.
Dààr, aan dien kant, is nog leven : de herbergen en
koffiehuizen staan in volle licht te gloren.
Op den hoek der straat wacht eene vigilant met een
slapend paard en een slapenden koetsier, die op den bok
den ingezwolgen jenever verdampt.
Hier en daar staat een zwarte gestalte op het voetpad
te droomen, of zij frazelt een lied tusschen de tanden en
draait rechts en links als een windhaan op den schoorsteen.
In de verte hoort men het geklop op eene piano of den
huilenden toon van eene soort van draaiorgel ; eene
schorre, verdronken stem lalt in de straat het aria na ;
een helle, ruwe, gemeene lach galmt langs de huizen, en er
wordt met geweld eene deur toegeslagen.
En boven de verschillende geluiden, soms flauw galmend,
schuifelt de locomotief op scherpen en de lucht doorklievenden altotoon ; 't is als de lach van den boozen
geest, die, op zwarte vleugels boven de stad drijvend,
juicht omdat hij ziet hoe de samenleving zich als het zwijn
in de modder verlustigt.
Dat noemt men piucket die Rose eh' sic verbltiht....
Het schijnt wel dat de nog zoo levendige wijk de twee
nachtraven niet aanlokt ; zij heffen zelfs het hoofd niet op,
werpen geenen oogslag rechts de straat in, en slenteren
voorbij.
Hoe verder zij de volkrijke stad ingaan, hoe rustiger,
hoe stiller zij wordt.
In de verte sterft een gebroken draaiorgeltoon weg, die
in onze dagen de muzikale begeleiding is van het werk der
volksbeschaving....
Soms ontmoeten zij nog eenen werkman, die zwijmelend,
'luid tot zichzelf sprekend, of eenige hikkende tonen
zingend, langs de muren der huizen schaaft en eindelijk,

DE NACHTRAVEN.

I

Ts

beklagenswaardig schepsel ! met eenen vloek neerzakt
en zwijgt.
Ginds galmt het geklons van een paar klompen op
het voetpad ; eene zwarte vrouwengestalte slaat den hoek
der straat om. Zoekt zij misschien den ongelukkige, dieals een zak neerviel en bleef liggen ?
Uit het donkere einde der straat stijgt onduidelijk eens
min of meer muzikale toon op ; allengs wordt die klank:
duidelijker. Een onaanzienlijk gebouw, eene danszaal,
eene soort " jeneverpaleis '' is nog open.
Dáàr woelt en verbrast het volk de zuurgewonnen
penningen, en als het eindelijk den zak ledig voelt, geeft
het de schuld daarvan niet aan zichzelf, maar wel aan
de samenleving, aan den bezitter, zelfs aan den geestelijke
en het kruisteeken !
Niet verre van daar staat een politieagent.
De toegang tot dit zoogezegde paleis is walgelijk ;
er stijgen verpestende dampen uit op. Let niet op den
morsigen grond ; ziet niet rechts, waar twee dronkaards
elkander vertrouwelijke zaken vertellen ; niet links, waar
vrouwen uit de volksklas op hetzelfde oogenblik lachen,
schelden, dreigen — niet ongelijk als in een zinnelooshuis.
Wilt ge binnengaan ? Stap dan snel door ; het voorgeborchte van het paleis zou u, bij eenig nadenken, doen
terugdeinzen.
De twee nachtraven letten op dit alles niet ; zij zijn hier
blijkbaar meer geweest.
Murg gaat rechtdoor ; Bronveld werpt een zilverstuk
op de zwarte plank vóór een raamken, en men steekt hem,
twee uitgerafelde en vet besmeurde kaartjes toe.
Deze neemt hij zonder aarzelen op ; doch de teruggegeven centen laat hij onaangeroerd liggen.
In den hoek van den ingang staat eene vrouw. Als deze
ziet dat Bronveld binnengaat zonder de centen op te

Y

14

WERKEN VAN D r AUGUST SNIEDERS.

nemen, schiet zij toe ; doch van den binnenkant loert men
ook, en een vuile klauw trekt ze snel weg.
Het paleis is eene groote zaal, waar het werkvolk danst,
en waar het er dus niet zeer bloemhofachtig uitziet.
Wie zijn hier de bloemen ? De volksvrouwen en volksmeisjes met onbeschofte gezichten, brutale oogera, ruwen
lach en lange haargordijnen, die het voorhoofd geheel
bedekken?
Zijn het de halfdronken kerels, die op het geschal van
tenen klephoorn en een paar andere onbeschrijflijke speeltuigen, wild en woest rondspringen, alsof zij een helschen
dans, een Sabbath, een Roodhuidendans willen voorstellen ?
of zijn het de vrouwen en mannen, die nog op de
banken hangen en elkander het jeneverglas toereiken
Het orkest speelt eene wals ; de paren vliegen onvermoeid en draaien, als door eenen storm rond- en
voortgezweept, de twee nachtraven voorbij.
De wangen der vrouwen en meisjes zijn hoog rood
gekleurd, en als er hier een paar ophoudt of afgebeuld op
de bank neerzakt, stormen de andere paren, en altijd in
denzelfden kring, weer voort.
Wij ook hebben onze Iloten, zoowel als Sparta ; doch
laat ons zeggen : " Vergeef hun, want zij weten niet wat
zij doen ! "
Murg is eensklaps een ander mensch geworden ; de
onbeschaamde uitdrukking van zijn gelaat is verdwenen
en heeft plaats gemaakt voor eene onrust, die men wellicht
nooit op zijne trekken ontdekt heeft.
Wat meer is, zijn lichaam, dat altijd lui gelijk een oude
koets in riemen schijnt te hangen, heeft, eensklaps veer
kracht gekregen ; kortom, 't is of hij op dit oogenblik
ergens belang in stelt.
Met een tintelenden oogslag volgt hij den kring der
dansers en danseressen ; hij heeft . het oog op hetzelfde
punt gevestigd.
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Tweemaal vliegt hem een jong meisje voorbij, in die
schier onbeschrijflijke .kleeding, welke in onze dagen de
werkmeisjes dragen : 't zijn dames in slonskleeren en die
haar doen gelijken aan de verslepte bloemen, na eenen
feestnacht op de straat geworpen, om eindelijk door de
schup van den vuilnisman te worden opgeschept.
Dat meisje, rijzig van gestalte, kon zoo wat veertien jaar
tellen : op dien ouderdom reeds in die hel !...
De danseres is blootshoofds ; het weelderige zwart haar
is door de beweging eenigszins losgewoeld ; haar gelaat is
niet mager, ook niet gevuld ; doch het is frisch, scherp,
zelfs fijn ; de wenkbrauw is net geteekend en het oog ligt
diep en donker.
Murg rilt over al zijne ledematen ; hij strijkt met de
hand over de oogen, alsof hij aan deze meer klaarte wil
geven, en nu de danseres andermaal voorbijkomt, schiet
hij toe, mompelt iets dat niemand verstaat, maar grijpt
haar driftig bij den arm.
Die beweging wordt, veel sneller dan wij het hier
kunnen beschrijven, door een klinkenden slag in volle
aangezicht beantwoord.
't Is niet de danser die slaat, 't is de danseres.
Nog zet zij een oogenblik de beweging voort, doch
onophoudelijk zendt zij den onbeschaamde, die haar heeft
durven aanraken, bliksemende oogslagen toe.
De slag heeft onmiddellijke verwarring teweeggebracht;
in een omzien wordt Murg omringd, en grove, bruine en
besmeurde vuisten komen bonzend op zijne berst terecht.
Aan het geven van uitleggingen is niet te denken ; de
aanwezigen woelen, schreeuwen en kwetteren ; de deur
wordt met geweld opengerukt ; twee vuisten, als twee
tiegerklauwen uitgespreid, grijpen Murg bij de borst en
stooten hem tegen eene glazen deur, die rinkelend een glas
uit een harer vierkante oogen laat vallen.
De muziek wordt overschreeuwd en zwijgt ,-- en vóór-
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dat Murg en Bronveld tot bezinning zijn gekomen, staat
Bronveld aan den overkant der straat en richt Murg zich
van den morsigen grond op.
Kort recht ! De werkman duldt niet dat een heer, zijne
vrouw, zijne dochter benadert. Ieder bij zijn soort, zegt hij,.
en in dat kort recht ligt een gevoel van eerlijkheid.
Na Murg zijn een aantal mannen en vrouwen buitengekomen en ook de danseres ; doch deze, met ee ri e groep
druk sprekende vrouwen, verdwijnt onmiddellijk in dedonkere straat.
De policieagent is in de beweging gemengd ; hij vraagt
uitlegging aan Mnrg.
" 't Is niets, " zegt deze, " ik had ongelijk;
In alle geval geeft de politieman aan de twee heeren der
raad, zich zoo spoedig mogelijk uit de voeten-te maken.
Bronveld treedt dit denkbeeld bij ; Murg wil in den
aanvang het meisje volgen, dat hem een zoo ongenadige
slag in 't aangezicht heeft toegebracht ; doch hij volgt nu.
gedwee zijnen vriend.
" Maar, wat drommel, is dat toch geweest ? " vraagt de
laatste.
" Niets... ik zal u dat later zeggeu... niets.
Maar de cynieke Murg is ontsteld als een vertroeteld
kind !
" Ik meende daar, in die zaal, iemand te herkennen. "
" Iemand ? Wie dan toch ? "
" Onverschillig. "
" Eene lieftallige kennis die, als gij haar nadert, u eenenn
slag geeft om u te doen tuimelen. "
" Die slag zal mij goed doen. "
" Zoo, zoo ! Die kleine heks heeft eene geduchte, gespierde hand. "
" Dat doet me genoegen. "
" Het doet u genoegen dat zij u een zoo klinkenden
kaakslag gaf .? "
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nog eens, die slag zal mij goed doen. Hij wekt
herinneringen op, die ik verloren dacht....
" Dan zijt ge tevreden dat men u in 't gezicht slaat en
de deur uitgeworpen heeft ? "
" ja, tevreden.
" Lacht ge -of spreekt ge ernstig ? "
" Ik spreek ernstig, wat ik in geen jaren deed.
" Dat zijn raadsels voor mij. "
" Laat het gebeurde dit nog voor u blijven, later zal ik
u misschien het verwarde garen af haspelen.
" Murg, laat ons sneller voortgaan ; men volgt ons op. "
Inderdaad op zekeren afstand klinken verwarde stemmen.
" ja, men volgt ons op, " zegt Murg ; " welnu, ga door,
Adelbert ; ik wil die mannen afwachten ; ik heb inlichtingen
noodig.
" Neen, zij zullen u armen en beenen breken en u half
vermoord in de straatgoot laten liggen.
" Toch niet.
" Maar zijt ge dan zinneloos geworden, Murg ?
" Ik geloof ja.
" Heeft die slag u de hersens op hol gebracht ?
" Totaal. "
De stemmen sterven weg en de omtrek wordt rustig.
Murg gaat, dieper gebogen dan gewoonlijk, naast
Bronfeld voort ; hij stapt sneller, koortsachtig alsof hij nu
den omtrek van die helsche zaal wil ontvluchten.
De nachtraven bereiken weer de ruime en breede
straten ; op den hoek van eene dezer staat Murg stil en
zegt :
" Bronveld, ik sla dezen weg in. "
" Hoe, gij maakt met mij den gewonen omweg niet ? "
" Neen, ik ga naar huis.
" Gij belooft mij in alle geval niet terug te keeren.
" Dat zou nutteloos zijn ; ik zou haar niet meer vinden. "
Wie ?...
2
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Wel dat meisje. "
" Murg, beste jongen, ga slapen, en morgen zult ge
weer de onbeschaamde Murg van vroeger zijn. "
Murg gaat de straat in, terwijl zijn kameraad hem een
oogenblik op den hoek lachend blijft nastaren.
" Onbegrijpelijke sphinx ! " mort hij.
Roderik Murg wordt op dit oogenblik inderdaad door
folterende denkbeelden, die hem anders zoo vreemd zijn,
bestormd ; nu eens staat hij stil, dan mort hij woorden
binnen 's monds ,-- en nu weer, als schudt hij plotseling
het Nessus-kleed af, hem zoo onverwachts om de schouders
geworpen, lacht hij met zijne onrustwekkende gedachten.
Hoe dikwijls hij deze ook afschudt, zij komen immer
weer boven : zij overmeesteren hem, en dan — dan trapt
hij woedend op den grond.
Verwenscht, vervloekt hij zichzelf ?
Wel mogelijk.
" Nelia, " mort hij, " zij... daar in die hel. "
Murg is in de donkere straten verdwenen ; en Adelbert
Bronveld ?
Hij volgt de wandeling langs den spoorweg, waar
alles doodstil blijft, zoo lang niet een dommelende en
schuifelende goederentrein voorbij en in den nacht verloren schiet.
Bronveld bereikt de breede Leopoldslei en opent de
deur van een voornaam huis.
In den witmarmeren gang vonkt nog een nachtlicht,
waaraan de nachtraaf, zeer slecht geluimd — 't geen altijd
het geval is zoodra hij den voet in zijn eigen huis zet —
de waskaars ontsteekt.
Langs een breeden marmeren trap bereikt Bronveld de
verdieping en zijne kamer.
Op het oogenblik dat hij wil binnengaan, wordt eene
deur naast de zijne geopend, en op den dorpel verschijnt
eene vrouwengestalte.
"
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Die vrouw spreekt geen woord ; zij wil zich overtuigen
dat het haar echtgenoot is, die thuis komt.
Bronveld is woedend ; het bewijs hiervan is dat hij zijne
kamerdeur met een geweldigen bons toewerpt : hij wil
immers vrij zijn, vrij in zijn doen en laten ; hij wil niet
bespied worden !

H.
OP HET BLEEKVELD.

Het is tusschen acht en negen uren den volgenden dag.
De zon schijnt helder en zelfs warm ; de hemel is blauw ;
vele boomen beginnen malsch te botten en het gras wordt
-met witte madeliefjes getooid.
Als men op de Plantijnlei dwars over den spoorweg
langs de Herenthalsche Vaart gaat, strekt zich links en
aan den overkant van het water, eene groote weide uit,
,.die door de bewoners der nabijgelegen volkswijk tot
bleekveld gebezigd wordt.
Die vlakte levert in het voorjaar, in den Zomer en den
Herfst een levendig, ja vroolijk gezicht op : frisch flikkert
het water in den zonneglans en 't wordt soms lichtelijk
,gerimpeld, alsof er grillige denkbeelden naar een voorhoofd opstijgen.
Het witte en gekleurde waschgoed ligt in vierkante
vakken uitgespreid, en bij ieder vak zit eene waschster.
Links, doch verder, liggen de achtergevels der nieuwe
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huizen, met schreeuwendroode daken en even vervelend
roode muren ; langs den hoogen weg loopt de Vaart,
waarin oude, holle knotwilgen zich spiegelen, die, in het
water gezien, wel wat gelijken op tooverheksen, met
monsterachtige koppen en rechtopstaande stekelige haren.
In het verschiet zeekenen pijlrechte populieren hunne
toppen tegen de blauwe lucht af, en aan uwe rechterhand
ziet ge een oogenblik naar de door populieren omgeven
wip met ijzeren dwarsspillen, zoodat deze laatsten eenigs-,
zins aan het Grieksch en Chineesch alphabet doen denken.
In den morgen, nu wij op den harden weg langs deVaart, Murg ontmoeten, zien wij een meisje op eene omgestulpte, oude en krakende ,mand, bij haar waschgoed,
zitten, dat ze vóór een oogenblik met frisch water ge-sprenkeld heeft.
Naast haar ligt een oude katoenen paraplue, die binnenkort haar of tegen het nijdig Aprilwindeken, of tegen den,
stekenden zonnestraal beschermen zal.
De waschster is een meisje van zoowat veertien jaar,
doch reeds eenigszins ontwikkeld van lichaamsbouw.' Wijl
hebben haar overigens dezen nacht terloops gezien : 't is,
zij, die aan Murg een zoo Beduchten slag in het aangezicht.
heeft gegeven.
Het meisje leunt met de ellebogen op' de beide knieën,
en laat de kin in de twee opengespreide handpalmen,
rusten.
Zoo staart zij met strak oog voor zich uit, en echter ziet
ze wellicht niets dan de tooverbeelden, die voor haren geest
oprijzen.
Welk zijn die beelden ? Hebben zij betrekking tot de
weerspiegeling van haar eigen wezen in het water der
Vaart ? Is het de wijd uitgespreide stad, met hare talrijke
torenspitsen, die haar bezighoudt ? Of is het de huilende
en dommelende spoortrein, die ginder over de baan is,
gevlogen ?
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Geheim ! Slechts een oogenblik worden die beelden
verjaagd, als een jongen, op korten afstand van haar, zijnen
«gieter zwaait en haar eene vlaag fijne druppels op kleeren
wen aangezicht werpt. Verschrikt, zwenkt zij driftig met het
hoofd, ziet barsch en donker naar den lachenden bengel
en vervalt weer in hare mijmering.
Murg ziet het meisje en blijft een oogenblik staan.
" Zij is het, " mompelt hij, en zijn hart klopt sneller ;
'" 't is Nelia. "
Wat zal hij doen ? Wil hij haar naderen ? Haar, bij
-voorbeeld, vragen waar Gorl woont, en of hij thuis is ?
Doch waarom die klucht gespeeld ? Murg weet dat
immers zeer goed.
Dan, om tot haar te komen, zou Murg op zijne stappen
-moeten terugkeeren en den anderen kant van het water
bereiken.
In waarheid gezegd, de anders zoo schaamtelooze Murg
weet niet goed welke houding hij in tegenwoordigheid
van dat volksmeisje moet aannemen, dat hem zonder twijfel
even onvriendelijk als dezen nacht ontvangen zal.
Murg zet zijnen weg voort, echter niet zonder twee of
*driemaal het hoofd om te wenden ; doch Nelia --r naamverkorting van Cornelia --r beweegt zich niet : zij droomt
voort, op de waschmand gezeten, die, door haar kraken,
-met al hare tooverbeelden schijnt te lachen.
Aan genen kant der Provinciestraat breidt zich eene
uitgestrekte volkswijk uit, hier en daar nog half landelijk.
De huizen zijn niet zelden zonder verdieping gebouwd ;
-zij werden vroeger als werkmanswoningen in het akkerland opgericht ; doch allengs schoven nieuwe huizen in
de rechte lijn bij, sloten zich bij de ouden aan en vorm
den straten, door welke nu nog de frissche buitenlucht
waait.
Op den hoek van een der straten in die wijk, leest men
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het woord " Bloemstraat ", doch waarom die straat nw
juist dezen aantrekkelijken naam draagt, weten wij niet.
Noch de ; huizen, noch de bewoners, vrouwelijke of.
mannelijke, zien er " bloemerig " uit.
De daar gedreven neringen zijn gemakkelijk te tellen
eene snoepkraam, het koperen bekken van den barbier, deonmisbare herberg, een brood, een kruidenierswinkeltje.
Murg kent er den weg zeer goed ; hij houdt voor een der'
lage huiskees stil. Het heeft geene verdieping en beslaat
niet meer plaats dan juist één venster en de deur noodig
hebben. De bezoeker klopt, want een bellentrekker houdt
men er niet op na.
Na een oogenbik gewacht te hebben, wordt de deur
geopend, en een kind, in een grof en bemorst hemdeken,
met besmeurd aangezicht en witte borstelige haren, komt'
te voorschijn.
" Woont hier Gorl ? " vraagt Murg.
" Gorl ? Neen, die woont in het huis hiernaast, " luidt
het antwoordt.
" Zou hij thuis zijn ? "
" Ja, ik hoorde hem nog niet lang geleden achter het'
schutsel. "
Murg gaat een enkelen stap verder, stoot de deur
van een klein huis open, zooals dat hetwelk hij verlaten
heeft, gaat achter een met prenten beplakt schutsel om,.
en staat in een vertrek, dat, zonder getuigenis te geven
van welvaart, toch den stempel draagt van netheid en,
verzorging.
Bij het venster eene tafel met rood kleed, en voor het
raam, met net geplooide gordijntjes, eenige potten metfrisch uitbottende planten ; vier of vijf stoelen met biezen.
zittingen ; links eene zwart glimmende kookkachel met'
koperen knoppen, die blinken als zonnekans ; eene bedsteêmet bruin gebloemde gordijnen ; recht voor u twee deuren,
waarvan deze naar de achterplaats, gene naar een tweede:
_
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kamer geleidt .-- en, als ge nu bij dit alles voegt : eene
kleine kast met eenig porcelein, eenige ingelijste en vinnig
gekleurde oleographieën en ook prenten, met vier nageltjes
in den gekalkten muur vastgemaakt, dan zal de Inventaris
ongeveer volledig zijn.
" Hola ! " roept Murg.
De kamerdeur wordt langzaam geopend, en op den
dorpel verschijnt een fo rsig man met eene oude broek in
de hand, aan welke hij bezig was eenen knoop te naaien,
ofschoon de ruwe en sterk gekneukelde vingers moeilijk
de naald moeten hanteeren.
't Is eene kloeke gestalte, sterk geschouderd en gespierd ;
't hoofd is grof, het gelaat is tamelijk vol ; de trekken zijn
diep, breed geteekend en met lijnen en stippels doorgroefd,
waarin het zwart als vergroeid is ; de baard is grauw
stoppelig, het haar kort geknipt en steekt borstelig op ;
doch wat vooral kracht aan die figuur bijzet, is het nog
vlug en levendig, maar moedig oog.
Die man heet Marc Gorl.
Gorl is de type van een eerlijk, gezond en verstandig
werkman ; van zijne kindsche dagen heeft hij gewroet en
geslaafd, zonder ooit aan rijkdom te durven denken ; maar
hoeveel kracht hij dan ook ten beste gegeven heeft, hij
bezit nog voldoenden voorraad, en in zijn oog tintelt,
nevens den levenslust, de kalmte van een vreedzamen
herfstavond.
Welk verschil met den veel jongeren Murg, den leêgloopex, de nachtraaf, den verkwister, die nooit arbeid
heeft gekend ! Welk verschil van kracht en edelheid
tusschen hem, die uit den adel gesproten is, en den werkman, die gedwee het vonnis aannam : " In het zweet uws
aanschijns zult gij uw brood eten ! "
Een oogenblik, doch ook slechts één oogenblik, staan
de twee personen sprakeloos tegenover elkander.
" Dag, mijnheer Murg ! " zegt de werkman.

24

WERKEN VAN D r AUGUST SMEDERS.

Dag, Gorl, " mompelt deze ; maar hij schijnt eenigszins verlegen, 't geen wel verwonderlijk is voor iemand als
Murg ; men schrijve dit toe aan de onverwachte bijzonderheden, die zich gisteren in het leven van de nachtraaf
hebben opgedaan.
" Het is lang geleden dat wij elkander gezien hebben... "
hervat Murg.
44 Dat is waar, " en Gorl werpt de broek terzij.
" Al die rijke heeren, met wie Gorl vroeger in betrekking
was, vergeten hem, " voegt hij er vroolijk bij, en er speelt
een min of meer spottende lach over zijn aangezicht. " Ik
heb mijnheer Bronveld ook in langen tijd niet meer gezien ;
't is waar ook, een jaar geleden ontmoette ik hem bij
toeval.... "
" Gij hebt hem toch niet van Nelia gesproken ?..." zegt
Murg snel en het hoofd eenigszins opheffende.
" Over haar spreek ik niemand. ik bedoelde met die
woorden, dat men den ouden Gorl maar laat scharrelen...."
" Wat wilt ge zeggen ?
" Ja, mijnheer Murg, neem me niet kwalijk, maar geld
zou mij herhaalde malen zeer goed te pas gekomen zijn.
Zie, daar zijn nu drie jaren weggevlogen dat ik geen ro e)
duit van u meer gezien heb. "
" Gorl, beste oude jongen, ik heb zeer moeilijke tijden
beleefd. "
" En denkt ge, " laat de oude man met een welgemoed
lachje er op volgen, " denkt ge dat Gorl in dien tijd het
zoo breed heeft gehad ? Denkt ge dat hij uwe dochter van
den wind kan laten leven ?
Murg zwijgt ; hij gevoelt de waarheid dezer opmerking ;
nochtans trekt hij de schouders op, om ten minste eene
soort van antwoord te geven.
". Die groote heeren zijn inderdaad bewonderenswaardig ! " hervat Gorl. " Zij leven er onbezorgd op los
en vragen nooit hoe een arme duivel, wiens dagloon
"
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eigenlijk maar uit koperen duiten bestaat, rondkomt !
Sinjeur Murg laat mij zijne dochter houden, en komt in
jaren niet eens vragen of zijne afstammelinge nog in leven,
of reeds in 't " kerkeputje " gestopt is. "
Murg maakt eene beweging van ongeduld, of die ten
minste als zoodanig door Gorl wordt uitgelegd, en zet zich,
evenals de werkman nu gezeten is.
" In alle geval, '' hervat deze, " bekommert gij er u
weinig om, hoe zij leeft en of de oude Gorl nog voor haar
werkt. "
" Ik wist...."
" Gij wist niets, mijnheer Murg, ik heb wel eens aan
rnijzelven de vraag gedaan, of er onder den fijnen borstrok
wel een hart klopt ? "
" Gorl, beste oude jongen, ik geloof dat gij bij velen
kunt gelijk hebben ; maar sedert eenige uren klopt er
wel degelijk iets bij mij, en juist dat anders ongekend
inwendig hamerspel jaagt mij herwaarts. Geld kan ik
u echter nog niet geven, maar dat zal wel komen...
later. "
" En middelerwijl wilt ge mij met dat woordje " later "
naar den bakke r op den hoek zenden ? "
" Neen, dat begrijp ik....
Murg ziet naar de figuren, die dezen morgen met den
bessem in het witte zand op den rooden vloer geteekend
werden.
" Dat alles zal veranderen, " zegt hij, - alsof die onbepaalde woorden de eenige zijn die hij op den vloer
gelezen heeft.
" Tot nu toe, " zegt Gorl weer, " heb ik met Nelia
eerlijk het stuk brood dat ik verdiende, gedeeld ; maar als
er nu, mijnheer Murg, nog een goed kleedingstuk van de
pree, dat wil zeggen van het loon, af moest, was hier
dikwijls " schraalhans " keukenmeester. "
" Denkt ge, Gorl, dat ik het zoo breed heb ? "
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" Neen, zóó schraal als wij het wel eens hadden, zal het
bij u niet geweest zijn. "
" Nu, nu, de toestand zal veranderen.... "
" Wat bedoelt ge met die woorden ? "
" Ik zal u van Nelia ontlasten en haar in ee ri e kostschool plaatsen. "
" Voor den duivel, dat zult ge niet ! " en terwijl Gorl
die woorden op donderenden toon uitspreekt, springt hij
driftig op.
" En gij klaagt dat zij u tot last dient ? "
" ja, maar dit wil niet zeggen, dat ik haar gaarne zou
willen kwijt zijn. ik ben aan dat kind gewoon ; van zijne
eerste jaren zag ik het hier, en toen mijn arme vrouw stierf,
bevool ze mij Nelia te verzorgen als haar eigen bloed. En
nu gij haar jaren lang in het wilde hebt laten loopen en er
mij grootvader over spelen laat, nu zoudt gij ze mij
ontnemen ! "
Murg glimlacht omdat Gorl zich zoo driftig maakt ; hij
weet wel dat de eerste kwade luim van den werkman niet
gemeend is.
" Het zal toch moeilijk anders kunnen zijn... " mompelt
Murg.
" Kunnen zijn ? Waar heeft mijnheer Murg eensklaps
toch die zorgvolle vaderliefde gevonden ? "
" Nelia is veertien jaar.... "
" ja, zoo zijt gij allen ! De oude Gorl heeft u jaren lang
tot schutsel gediend ; doch eindelijk heeft men andere
inzichten, en men werpt het oud, vermemelde schutsel
weg. Al de moeilijkheden, die de kinderjaren uwer dochter
opleverden, heb ik onderstaan, en nu ze mij in mijn ouden
dag van dienst kan zijn, moet zij weggenomen, eene
groote dame worden en den ouden Gorl als eenen hond
verschoppen. "
" Neen, dat niet ; maar 't is tijd dat er aan Nelia's opvoeding en haren stand in de samenleving gedacht worde."
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" En welken stand, mijnheer Murg ? "
" Dat zullen de omstandigheden beslissen. "
" Ik wil er niet van hooren ! Vooreerst los ik Nelia
niet zonder klinkende munt, die ge mij schuldig zijt ; etv
klinkende munt hebt ge niet, beste heer ! Dan nog verwittig ik u dat, als gij in uw voornemen volhardt, ik
Nelia van alles onderrichten zal, en, ik ben er zeker van,.
tij zal u niet volgen. "
Murg geeft geen antwoord ; hij weet dat hij ongelijkheeft en de zwakte partij is, Het vraagpunt van geld komt
echter bij Gorl voor weinig of niet in de tegenkanting ;
deze speculeert evenmin op de diensten, die het kind hem
bewijst : de ware reden is dat hij, de oude, ronde, brave
kerel, aan Nelia gehecht, innig gehecht is.
Murg heeft in Gorl's gemoed gezien, alsof hij, op den,
bodem eener zuivere beek, de gemarmerde steenen ziet
liggen.
" Ik weet, Gorl, '' zegt Murg, " dat ge innig veel va n,
Nelia houdt ; maar juist daarom zult gij haar eenigen tijd
moeten missen.... Ik heb haar gisteren avond in eene:
danszaal aangetroffen.... "
" Wat ? Is die kleine heks gaan dansen ? "
" Ja ; zie, ik ben een slechten kerel, maar toen ik haar
in die hel ontmoette, kwam er plotseling een gevoel in mij
op dat ik nooit ontwaarde. "
" Maar dat is onmogelijk dat Nelia in de danszaal was ;
gij zult u bedrogen hebben. Gij hebt haar in zoo langen
tijd niet gezien ! "
" Ik herkende haar zeer wel ; de trekken harer moeder
zijn sterk sprekend in haar wezen geteekend, en dan
— er was eene stem in mij, die mij zegde dat zij het:
was.
" Nu, 't is mogelijk : ik was gisteren afwezig. Hoe het
zij, 't doet mij genoegen dat mijnheer Murg, de nachtraaf,
die zoo dikwijls met vrouweneer spotte, eens gevoeld heeft
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wat wij, arme duivels, moeten gevoelen als onze dochters
in gevaar verkeeren. "
Gorl heeft, bij het uitspreken dezer woorden, iets bitter
spottend in den toon der stem.
" Nu, nu, " spreekt hij voort, " ik vind dit een zeer
lofwaardig gevoel. Z66 zouden vele jonge knapen uit den
hoogen stand altijd over het arme werkmanskind moeten
denken. "
" Genoeg, Gorl ! '' onderbreekt de nachtraaf den werkman, wien -het niet aan gezonde, diepe en snedige antwoorden ontbreekt. " Ik begrijp niet hoe gij Nelia in die
pestholen laat gaan. "
" Laat gaan ? Wel integendeel, ik meen dat ik haar dit
verboden heb.... De kleine duivelin is dus gisteren, toen ik
in dienst was, het huis ontsprongen ; maar, mijnheer Murg,
denk niet dat het hier is " aardje naar zijn vaartje" --- en
Gorl glimlacht weer spottend, doch zonder boosaardigheid.
" Neen, Nelia blijft 's avonds thuis en zeker daar, waar
gij haar aangetroffen hebt, mag zij niet komen ; doch of
zij reu reeds zal verloren zijn, omdat zij gisteren in die zaal
.geweest is, geloof ik. Zij is juist niet zeer " meêgaande "
,en wie haar nabij komt... '' en de beweging, die Gorl met
de hand doet, volledige den volzin.
" Dat heb ik ondervonden. "
" Zoo, hebt gij reeds gevoeld dat zij spierkracht in de
:hand heeft ? " en Gorl lacht zó© malsch dat er tranen uit
zijne oogen rollen.
Dat de dochter harer vader zoo ruw behandeld heeft,
hindert Gorl eigenlijk niet. Immers, zij wist niet wien zij
op dit oogenblik voor zich had, en Gorl zelf heeft zich
daarenboven aan het denkbeeld gewoon gemaakt, dat
Murg-Lethington voor Nelia en voor hem een vreemdeling
is.
" 't Is een wonderlijk creatuur," zoo spreekt de werkman
voort, " dwars, koppig, opvliegend, stout ; maar voor mij
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is zij goed, welwillend, zonder juist uiterlijk zeer lief hebbend
te zijn. "
Bij het uitspreken dezer laatste woorden is Gorl aangedaan en zijne stem beeft.
" Gorl, ge zijt een brave kerel, " zegt Murg ; " ik wil u
geen verdriet aandoen. Ik zal voor het oogenblik mijn plan
laten rusten, maar ge moet mij beloven dat Nelia niet meer
naar die gevloekte zalen zal gaan. "
" Zij kwam er gisteren stellig voor de eerste maal,
mijnheer Murg. "
" Neen, Gorl, zij moet er meer geweest zijn, want zij
danst als eene duivelin. "
" Geen wonder ! den ganschen Zomer, verleden jaar,
heeft men hier 's avonds op straat gedanst, terwijl hier of
daar in de hanebalken een klephoornist zich schier de
longen uit het lijf toette. Neen, neen, geloof me, Nelia is
niet slecht, en als ik haar stellig zeg, dat zij zich daar, in
die pestholen, zooals gij zegt, niet mag vertoonen, zal zij
dit ook niet meer doen. "
Murg's zedelijk gevoel, dat eensklaps in opschudding
was gekomen, is nu geheel door die verklaring tot bedaren gebracht. Dat gevoel is overigens, men weet het,
uit zijne natuur zeer vadsig, rekkelijk en dus licht tevreden.
Er is bij Murg niet veel noodig om eene moeilijkheid
uit den weg te ruimen, en deze zelfs als vernietigd te
beschouwen.
" Nu, nu, " zegt Murg, " we zullen de zaak zóó laten ;
maar ge belooft me, Gorl, goed op Nelia te waken. "
" Wees gerust, mijnheer Murg. "
" En voor het achterstallige zal ik zorgen. "
Die laatste woorden maken niet den minsten indruk op
Gorl : Nelia blijft, dat is genoeg.
" Nu, Gorl, ik wensch u goeden dag ! " en de nachtraaf
steekt den werkman den top van den vinger toe, alsof hij
vreest zich door de aanraking van de eerlijke hand des,
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wroeters te bezoedelen ; ` doch dit gebeurt slechts uit
gewoonte. De vereelte hand des werkmans grijpt die van
Murg en drukt ze dankbaar.
De bezoeker verlaat het huis ; Gorl ziet hem een
oogenblik in de straat achterna ; dan komt hij weer in
huis en grijpt andermaal de oude broek.
" Bah ! " denkt hij plotseling en na een oogenblik gedubd
te hebben, " waarom zou ik bevreesd zijn ! Nelia zal hem
toch niet volgen. Zoo lang zij aan den band ligt, zal hij
meester over haar zijn ; doch pas is zij losgelaten, of ze
zal den weg naar de Bloemstraat inslaan en op de deur
van Gorl komen kloppen. Neen, zij heeft niets van den
vader, zij heeft misschien iets van de moeder. Waarom
zou ik er mij dan ook den kop over breken ! "
Toch heeft het geval Gorl zóó dwars door het hoofd
gespeeld, dat de man eensklaps bemerkt den knoop niet
aan den buiten, maar aan den binnenkant van. den broeksband te hebben genaaid.
Herbeginnen ! dat is voor de grove vingers van Gorl,
wel gewoon de hand te slaan om de ijzeren handvatsels
eener locomotief — want Gorl is machinist van beroep —
maar juist niet om de fijne Engelsche naald, dat is te zeggen
voor hem schier de quadratuur van den cirkel.
Gorl heeft nochtans veel geduld, en na eens diep
gezucht, en een oogenblik op het verbroddeld werk gekeken te hebben, neemt hij met hangende onderlip het
besluit den knoop te verzetten.
Murg is weer aan de Vaart gekomen : het water blikkert
nog helderder dan een uur te voren in het zonlicht ; het
korte gras glimt onder de gesprenkelde droppels. Het
waschgoed ligt nog te bleeken, en Nelia zit nog in dezelfde
houding op de oude mand, die aan het beeld tot voetstuk
dient.
De nachtraaf blijft op de steenen brug staan ; het werd
hem benauwd, en als hij zich op het oogenblik kon
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spiegelen, zou hij bemerken dat zijne gelaatstrekken verwrongen zijn.
Wil hij naar het meisje gaan? Zal hij haar aanspreken?
De schaamte, alweer een gevoel dat hem sedert jaren
vreemd is, overmeestert hem.
Indien die oude, grauwe waschmand een vergulde zetel
ware geweest en daarop eene koningin hadde plaats
genomen, zou Murg zoo ontroerd niet geweest zijn.
Toch gaat de nachtraaf eenige stappen terug, daalt op
het bleekveld neer en gaat recht op het meisje af, dat,
naar den kant der stad starende, in den aanvang Murg
niet opmerkt.
Dit juist geeft Murg een zekeren moed ; hij stapt langzaam voort, zonder in zijnen geest een gepast woord te
vinden dat hij tot het meisje zal richten.
Nu staat hij voor haar, en Nelia, uit hare mijmering
opgewekt, ziet hem met gefronste wenkbrauwen en donker oog aan, zonder nochtans van houding te veranderen.
Murg is meer ontroerd dan ooit ; gisteren avond heeft
hij haar gezien, toen haar aangezicht door de beweging
verhit was, hijgend en de haren eenigszins in wanorde —
nu is zij integendeel kalm.
Wel zijn hare wangen min of meer rooskleurig getint,
doch die gloed smelt in een warm blank weg, waardoor
de donkere oogen, zwarte, fijngeteekende wenkbrauwen
en prachtig gelokte haren nog meer spreken.
De handen, waarin de kin rust, zijn tenger en lang, doch
gebruind door het werk en hebben dus het fijne niet dat
het aangezicht kenmerkt.
" Kent gij mij niet, Nelia ? " zegt Murg nog altijd
ontroerd.
Het meisje geeft geen antwoord ; maar in haar donker
oog tintelt een glimp, die getuigt dat zij zich de figuur van
de danszaal wel herinnert ; haar antwoord bepaalt zich
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hierbij, dat zij van houding verandert, de armen laat zakken
en het bovenlijf opricht.
" Gij schijnt jegens mij niet welgezind te zijn ? "
Geen antwoord ; maar nu zij opstaat en achter de omgestulpte mand plaats neemt, toont zij wel dat haar vertrouwen inderdaad niet aangroeit.
" Geloof mij, ik wil u geen kwaad doen, wel integendeel ! '' zegt Murg op zachten toon.
Nog altijd bij het meisje hetzelfde stilzwijgen, denzelfdea
donkeren en strakken blik.
" Indien gij aan grootvader Gorl wilt zeggen dat ik u
gesproken heb, zal hij zeer tevreden zijn : ik ben een zijner
vrienden. "
't Is mogelijk, schijnt Nelia te denken ; maar ik ken u
niet ; ik heb geen " uitstaans '' met u en verlang in vrede
gelaten te worden.
" Hebt gij uw tong verloren, Nelia ? " vraagt Murg,
half lachend.
Het meisje doet een paar stappen achteruit, altijd he t
oog strak op den spreker gericht.
Die sleepende stappen achterwaarts zijn niet ongelijk
aan de beweging eener kat.
" Ge schijnt mij te mistrouwen en, ik herhaal het, ik bent
een uwer beste vrienden ! "
Nu zweeft er een vluchtige glimlach van misprijzen
over het strakke aangezicht van het meisje.
Murg heeft echter dien glimlach geheel verkeerd opgevat ; hij denkt dat er een glimp van genegenheid i n
haar opstijgt, en doet dan ook, min of meer driftig, eenen
stap nader.
Bij die beweging ontstaat er eene niet minder driftigebeweging aan den kant van Nelia ; zij deinst terug en
snel als de bliksem heeft ze zich half gebukt, zonder de
tegenpartij uit het oog te verliezen, en grijpt met de
rechterhand een harer klompen. Zóó gewapend staat zij,
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weer pijlrecht, altijd met dezelfde uitdrukking op het
gelaat.
Murg glimlacht, of maakt ten minste eene grimas die
eenen glimlach moet voorstellen ; hij staakt zijne toenadering.
" Het is niet tegen mij dat gij u moet verdedigen,
Nelia ! " zegt hij. " Luister, wilt gij iets van mij aannemen ?
Een geschenk gegeven met hetzelfde gevoel, dat een vader
jegens zijn kind zou bezielen ? "
Meer dan ooit beefde Murg's stem.
" Neen ?... Gij weigert ?... Wees gerust, ik `al u niets
geven. Gij zoudt mij echter gelukkig kunnen maken. "
Murg spreekt meer en meer latijn voor Nelia.
" ... Indien ge van mij een goeden raad wildet aannemen, ga dan nooit meer naar de danszalen. "
De uitdrukking van Nelia's gelaat schijnt te zeggen :
" Wat gaat u dat aan ! " doch geen woord komt over de
dicht gesloten lippen.
" Gij wilt mij niet antwoorden ? Nu zeg aan grootvader
Gorl dat ge mij gezien hebt, denzelfden heer, die een
oogenblik geleden bij hem. kwam. ik zal binnen kort
terugkomen. "
Murg keert zich om en doet een paar stappen ; dan
blijft hij staan en ziet naar Nelia ; deze staat in dezelfde
houding, doch de klomp is reeds uit de hand gevallen.
" Dag, Nelia... " zegt Murg ; hij keert zich andermaal
om en gaat heen.
" Ik had, " zoo dacht hij, " ik had zoo gaarne den klank
barer stem eens gehoord. "
De cynieker is daar, op dat bleekveld, een oogenblik
ontroerd geweest ; doch dat kan bij hem niet lang duren.
't Is tijd dat Murg henengaat ; de tegenwoordigheid
van dien " menheer " op de weide, waar hij zoo lang met
Nelia spreekt, die den klomp als wapen opgenomen heeft,
trekt de aandacht van eenige vrouwen en knapen.
3
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De jongens komen nieuwsgierig en dravend als jonge
veulens toegesneld ; de vrouwen naderen en nu zij zien
dat de vreemdeling weggaat, vóórdat ze ter plaatse zijn
en hij geene uitlegging geven kan, wordt dit door haar
als eene schuldbekentenis aangezien.
Murg stapt sneller door en bereikt den hoogen weg ;
doch hij hoort in de verte nog meer dan één onaangenamen
uitroep.
Nabij den doorgang aan den spoorweg gekomen, wendt
Murg nogmaals het hoofd om : de groep vrouwen, meisjes,
knapen en kinderen, zelfs mannen in de hemdsmouwen,
staan op het bleekveld bij Nelia, en de nachtraaf hoort
tot op de plaats, waar hij zich bevindt, de kwetterende
stemmen.
Murg is aan een wezenlijk gevaar ontsnapt. Wie weet
of men zijn vaderlijk gevoel niet in een koud bad, in het
water der Vaart, heeft willen blusschen I

UIT VROEGER DAGEN.
Murg-Lethington zet zijnen weg voort ; hij is beter
gezind, geruster van gemoed sedert hij Gorl, en vooral
Nelia gezien heeft ; het stugge, het onhandelbare, het
stoute zelfs van haar karakter, geven hem eene zekere
kalmte. Immers, dat meisje is niet gemakkelijk te naderen
en Gorl zal wel een oog in 't zeil houden.
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Een vader, zooals Murg, is inderdaad lichtelijk gerustgesteld.
Wie is Nelia ?
Nelia is de wettige dochter van dien diep gevallen man ;
zij is dus een kind dat met recht een langen naam, een rijk
.gekleurd blazoen met draken en andere onmogelijke beesten
versierd, voeren kan.
De familie Murg-Lethington is van Engelschen oorsprong, doch zij is een paar eeuwen geleden in de Neder
landen gekomen, en heeft er het burgerrecht verkregen.
Jaren lang woonde zij te Brussel, doch leefde niet altijd
op breeden voet, zooals men van den adel verwacht.
Geacht en geëerd was die familie ; zij had zich in den
loop der jaren herhaalde malen met voorname geslachten
vermengd, zonder daarom juist die hooge vlucht te nemen,
naar welke, door al wat blazoen voert, gestreefd wordt.
De oude heer Murg-Lethington, de vader van het
uitzonderlijk exemplaar, dat wij nu voor oogen hebben,
was een edelman in den vollen zin des woords ; doch zijn
zoon Roderik was een van die, welke " vlek " maken in
Bene familie.
De jongen had niets van de waardigheid des vaders
geërfd, maar deze mocht ook, in zijn hoogen witten
halsdas, de waardigheid in persoon genoemd worden ; hij
had evenmin iets van de kleurige nauwgezetheid der
moeder, die aristocratisch was tot in de punt harer nagels.
In zijne kinderjaren was Roderik een stouten knaap,
geslepen, veinzend en, bij het bewustzijn van overmacht,
zeer brutaal.
Met de veinzerij is de leugen gepaard, die allengs al
onbeschaamder wordt ; Roderik durfde de onmeetlijkste
.onwaarheid vooruitzetten, en hij zou ze staande houden, al
zou men hem ook de keel toewringen.
Als jongeling verdwenen die grondtrekken niet uit zijn
.karakter : zij werden deels ontwikkeld ; andere namen eene
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nieuwe en nog erger wending volgens de jaren ; doch op,
zijn twintigste jaar vond men in Roderik datgene terug,_
wat hem deed kennen op zijn tiende.
Uit gezegde grondtrekken ontsproot onder andere eenediepe bedorvenheid van zeden, weldra omgeven door den
geheelen hofstoet, dien de losbandige harstochten met zich
slepen.
Reeds vroeg maakte de jonge Murg een flinke bres in
's vaders fortuin ; die opening werd nooit regelmatig;
gestopt ; want als Roderik, bij al wat hem heilig was,
verzekerd had dat de bepaalde schuld de éénige was diehem hinderde, daagde er den volgenden dag een nieuw
legioen schuldeischers op.
De oude Murg wrong ten slotte zijne scherpe kin, met
een gevoel van eindelooze waardigheid en majesteit, zoo
diep mogelijk in den witten halsdas en verklaarde z66,
statig, als sprak hij een doodvonnis uit, dat hij geenen.
penning --• hij zegde " geenen denier '' meer betalen zou.
Roderik was echter al te goed ingelicht en kendevoortreffelijk zekere " voorschieters ", die heimelijk op detoekomst, dat is op het vaderlijk erfdeel, speculeeren.
Geen koffiehuis of de jonge Murg had er eene rekening,
wier beloop hij zelf niet kende, of naar welke hij nimmer
vroeg ; geene kroeg zoo gemeen, of Murg was er bekend,
en er stonden niet zelden aan den balk zóóveel krijtlijnen
in gelid en zóó dicht bij elkander, dat men ze inderdaad
te paard in revue passeeren kon.
Het was juist de wegsmelting der gouden Napoleons
niet, welke mevrouw Murg ^Lethington het pijnlijkste trof;
aangenaam was het wel is waar niet, dat men overal die witte regimenten zag paradeeren, maar geld verteren was
stipt genomen zoo on-aristocratisch niet in haar oog.
Oneindig meer hinderden haar de afschuwelijke volksmanieren, de gemeene kazernewoorden, en vooral walgde
haar de onverdraaglijke kroegreuk, dien sinjeur Roderik,
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y n de plooien zijnen kleêren, openlijk haar huis binnenleidde.
Dat waren als zoovele nagels aan de doodkist der brave
vrouw, welke geheel haar leven zoo omzichtig met den
`fijnen vorm had omgegaan, als droeg zij eene zeepbel in
bare hand en als wandelde zij op nachtegaalseieren. Zij
nam zelfs, gelooven wij, den vorm in acht, toen zij haren
:kinderachtigen geest aan den hemel weergaf.
Aan het doodsbed zijner moeder had Roderik de belofte
van beternis afgelegd ; 't was of er op dat oogenblik een
glimp van gevoel in zijn hart ontwaakte en door de ruwe
korst brak, die het omvat hield. Immers, men had tranen
in Roderik's oogera gezien iets wat men bij hem nooit
:had waargenomen.
Roderik scheen de belofte zeer ernstig op te nemen,
want hij droeg den rouw voor de overledene zeer waardig
hoe vreemd dit woord ook klinken mocht als er van
Roderik Murg spraak was.
Die handelwijs trof den edelman ; de kin rees weer uit
den witten halsdas op en de oude man vergat zijne plechtige
verklaring, deed een geheel regiment krijtstrepen uit.
.wisschen en een eervol " voldaan " onder eene lading
rekeningen plaatsen.
Wat werd het vaderlijke huis ten slotte eng, benauwd
,en doodelijk vervelend voor den woelzieken Roderik !
Het was inderdaad, of niet alleen zijne moeder in den
familiekelder was neergelaten, maar dat hij zelf levend in
het huiselijk graf werd opgesloten.
Begrijpelijk was het dan ook dat Roderik eene andere
uitspanning zocht, dan wel in de rook- of biljartkamer van
,den ouden heer.
Anna Eerling, eene jonge kamenier, was na het overlijden van mevrouw bij de familie Murg-Lethington in
,dienst gebleven.
Zij was een vlug en aardig meisje, met een naïef uiterlijk
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en op wie de adellijke portretten aan den muur, maar meer
nog de diamanten en staatsiekleeren van mevrouw, diepen
indruk hadden gemaakt.
Uit den kleinen burgerstand gesproten, had Anna zich
niettemin derwijze met de pracht en de weelde, die haar
omringden, vereenzelvigd, dat deze reeds vroegtijdig in.
haar als vergroeid waren.
Wat ook hare toekomst zijn mocht, Anna Eerling gevoelde maar al te wel dat zij de weelde niet meet zou.
kunnen missen, en zij dacht aan de middelen om deze
onverbreekbaar aan haar te hechten.
Anna Eerling wilde fortuin maken, of ten minste eerlijk
zich derwijze met de gemakken des levens verbinden,.
dat zij daarin geene verandering meer zou te vreezen
hebben.
Een terugkeer in den stand, waarin zii jaren lang
geleefd en die een zoo bitter en vernederend aandenken
in haar gemoed nagelaten had, stond bij haar gelijk aan,
eenen engelenval — aan het verblijf in eene hel.
Die stand had in waarheid niets toelachends, niets,
aanlokkelijks voor haar opgeleverd ; Anna was eene
weeze, die bij verre familie werd opgevoed en door deze
als eene asschepoetster werd beschouwd.
Het glazen muiltje paste haar echter, zooals aan deze.
Mevrouw Murg-Lethington had eens het meisje, met haar
net, naïef gezichtje opgemerkt, vond het arme kind allerliefst, nam haar met zich in huis en verhief haar tot
kamenier.
Hoe aristocratisch stijf mevrouw ook zijn mocht, er lag
in haar een gouden hart, en zonder eigenlijk ooit van haar
hoog standpunt af te dalen, had zij voor kleine Anna eene
bijzondere genegenheid, die aan het scherpe oog dezer
laatste niet ontsnapte.
Het kameniertje bezat eene sterke gave, namelijk die
der navolging, en het maakte zich de fijne manieren van

DE NACHTRAVEN.

39

mevrouw zoo eigen, dat deze soms lachend zegde : dat
Anna Eerling voor markiezin in de wieg gelegd was.
Waren het deze woorden, die de zucht naar hooger
voorspoed in het hart van het meisje vestigden ?
Zeer goed mogelijk.
Niets van al hetgeen der aristocratische dame eigen
was, bleef vreemd voor Anna Eerling, en deze verlustigde
zich in die wereld, gelijk eene jonge poes, die zich lekker
én vadsig in het fluweelen kleed harer meesteresse neerlegt ; gelijk een kleine witte poedel, die zich wild en vernielend in een keurig bloemenperk wentelt !
De jonge heer Roderik had Anna Eerling nu eens op
den trap, dan eens in de vertrekken zijner moeder ontmoet,
en, dewijl Roderik zich geweldig verveelde en de jonge
juffer ook uitspanning zocht — wie kon het haar kwalijk
nemen ? — waren beiden het spoedig eens.
Waarom niet ? Anna Eerling beschouwde zich immers
reeds als van den huize, en de overleden mevrouw, en
zelfs de oude heer toonden haar immer belangstelling.
Als Anna in de groote galerij kwam, waardoor het
voorste met het achterste deel der woning verbonden was,
kon zij met een zeker welgevallen op de lange rei portretten
der mannelijke en vrouwelijke Murg's staren.
In een paar eeuwen was er reeds eene zeer beduidende
compagnie voorbij gemarcheerd.
Men zag daar, in die galerij, dames en heeren met
kanten, lobben en pruiken ; dames en heeren in witte zijde
gelijk in zwart fluweel ; fijn geschoren of wild gebaarde
overheidspersonen, gelijk er bleeke, roode en gemoucheteerde dames ten toon hingen, die kleurige waaiers of een
klein kerkboek in de hand hielden.
Als Anna Eerling eersen oogslag in den spiegel wierp,
scheen 't haar toe dat zij in die rei van voorouders eene
voortreffelijke figuur maken zou, zelfs al werd zij maar
geschilderd door dezen of genen Van Dyck of Rubens !
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Aan hare afkomst dacht zij niet ; zij had ongetwijfeld,
niettegenstaande al hare aangeleerde fijne manieren, geen
juist denkbeeld van wat adel is en wat adel eischt.
Hoe het zij, Anna Eerling had in de galerij reeds de
plaats gekozen waar zij haar portret zou doen hangen ;
maar ze dubde nog over het kleed en het kapsel, dat zij
voor dit conterfeitsel zou uitkiezen.
Men ziet, de kamenier ging snel, zeer snel, zelfs met
stoom vooruit !
Eenige maanden na den grooten rouwdag had men den
ouden heer Murg-Lethington de reden doen kennen, die
den jongen heer Roderik zoo trouw deed thuisblijven, en
vader haastte zich het jonge " Gretchen " voor de balie
te roepen.
Strenger dan ooit was zijn oog, levendiger dan weleer
zijn geelbleek gelaat, en de lange, grauwe wenkbrauwen,
die als twee zonnetenten zijne oogen beschaduwden, kwamen borsteliger dan gewoonlijker vooruit.
Wat zijne kin betrof, deze wrong hij zoo diep in den
hoogen, witten das, en het hoofd, dat als in eene witte lelie
scheen geplant te zijn, stond zóó stijf en statig, dat wij hier
geen genoegzaam treffend evenbeeld kunnen vinden, om
de waardigheid en het ontzag behoorlijk uit te drukken.
De gróote rouw, dien de oude heer droeg, verhoogde
de waardigheid nog aanzienlijk.
Bleek en bevend stond Anna Eerling voor den strengen
man, die zonder eenige inleiding, haar toedonderde :
" Die gekheid moet ophouden ! "
Inleiding was er ook niet noodig ; de kamenier begreep
zeer goed waarvan er gesproken werd.
't Was of er Anna Eerling eene golf ijskoud water over
het lijf sloeg ; zóó koud, zóó streng had zij de eerste
ontmoeting over dit teêre punt met den achtbaren witten
halsdas niet gedroomd.
" Ik duld geene betrekkingen in mijn huis tusschen mijne
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dienstboden, en zeker duld ik niet dat eene dienstmaagd
vergete wat eerbied zij aan een der mijnen verschuldigd is,
wat afstand er bestaat tusschen meester en bediende. "
Die koel en barsch uitgesproken woorden deden Anna
Eerling ineenkrimpen, dat ze wel een voet zou zijn weggezonken, hadde de lange, magere man haar den tijd
gelaten.
De oude heer richtte zich naar de deur en vóór deze
gekomen, keerde hij zich andermaal om en hervatte :
44 Dat er geen schijn van die betrekking meer overblijve,
juffer Eerling, of ik zou u noodzaken ten spoedigste mija
huis te verlaten. "
Met een schier tragedischen stap verwijderde zich mijnheer Murg-Lethington, en slechts langzaam kwam de
gebogene Anna weer recht recht zooals de teére bloem
die door eene felle regenvlaag werd neergeslagen.
De oude heer had, voorwaar ! al zeer weinig ondervinding van dergelijke toestanden ; niet dat hij te oud was
rom zich zijne jeugd te herinneren, maar in deze was geen
vonk, geen glimp zelfs, van iets in dien aard te vinden.
Zelfs in het driftigste zijner jongelingsjaren had hij zich
nooit vernederd met beneden zijnen stand te gaan ; men
had hem geleerd elke maatschappelijke positie te eerbiedigen, maar met welgevallen op eene bediende neerzien
zou hij als krenkend voor zijn eergevoel hebben beschouwd.
Op zekeren leeftijd had mijnheer Murg-Lethington in
-eene salon de keuze van eene levensgezellin gedaan, of
misschien deed men deze wel voor hem, en, na die keuze
.,aan zijnen vader te hebben kenbaar gemaakt, had deze den
wensch zijns zoons aan de ouders der uitverkorene over-gebracht.
Slechts na deze inleiding, had er tusschen het paar eene
soort toenadering plaats.
In onze dagen van vooruitgang weten de ouders slechts
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wat de alwijze kinderen van zin zijn, als er aan geen
terugtreden meer te denken valt. Nu, wij leven ook in de
eeuw, dat er gezongen is : " Daar zijn geen kinderen
meer ! "
De oude heer Murg.Lethington had zulk een onverdeelbaar denkbeeld over het meestergezag, dat hij meende,
alléén door de hoogex uitgesproken woorden, eiken sprong
buiten het gewone spoor onmogelijk te hebben gemaakt
--- en in dat geval toonde de brave man een onvergeeflijk
gemis aan levensondervinding.
Nooit toonde de edelman meer en duidelijker dat hij in
de voorgaande eeuw thuis hoorde, en dat hij zelfs nooit
een Fransche vaudeville in onze dagen had zien opvoeren.
Dat kluchtspel zou hem inderdaad geleerd hebben hoe
onze lieve jeugd met het vaderlijke gezag omspringt,
en jonge kameniers dikwijls veel slimmer, geestiger en
machtiger zijn dan de gepruikte en hooggeplaatste heergin.
De jonge Murg had onbeschaamd gelachen en de
schouders opgehaald, toen Anna Eerling, nog altijd bevend,
hem verslag gaf over haar onderhoud, of beter gezegd,
hare ontmoeting met den vader, en een paar kwinkslagen
hadden den moed van 't kamerniertje plotseling opgebeurd.
Het trippelende ding was tenslotte nog stoutmoediger,
geslepener en listiger dan te voren, en er kroop in haar
gemoed een klein boosaardig duiveltje, dat heimelijk den
spot dreef met den ouden grompot.
De oude Murg zou immers niet eeuwig leven ! Wie, als
zijn corpus in den adellijken grafkelder gemetseld was, zou
er zich nog tegen verzetten dat zij " mevrouw MurgLethington " werd ?
Dit denkbeeld beheerschte zeer sterk ons " Gretchen "
toen zij eens ter sluips de kamer der oude mevrouw
binnentrad, waar alles, volgens den strengen wil van den
ouden heer, in denzelfden toestand moest blijven als toen
zijne gade het vertrek voor altijd verliet.
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Mevrouw had er geen denkbeeld van dat "henengaan''
mogelijk was, en, zelfs een paar uren voordat ze voor altijd
afscheid van de levenden nam, hield zij zich nog bezig me t
de toebereidsels tot een feest, dat door de hertogin van
Villaberg zou gegeven worden.
Anna Eerling had bevel gekregen al de diamanten deradellijke meesteres uit te stallen, ten einde in dezen rijkdom
eene keuze te doen, en den juwelier het veranderen van dit
of dat kostbaar voorwerp op te leggen.
Bijzonder klaar en duidelijk zag mevrouw echter niet
meer, en vele helder glinsterende steenen zullen in haar
oogen en tusschen hunne fluweelen kussens, niet zoo,
schoon geschitterd hebben als de glimworm in het mos der
graven.
Toen de doód, die zich aan al die " tuiterijen " niet
stoort, onverwachts binnenkwam en vOQrdat de priester
aan de brave, maar onnadenkende ziel den laatsten Reispenning gaf, had men snel over de tafel, -waarop diewereldsche pracht lag, een kleed geworpen.
De oude dame gaf den geest, en haar lijk werd naar
een ander vertrek overgebracht ; doch de omstandigheid,
waarvan hooger sprake is, trof den ouden heer, en pass
was men bezig met de kamer eenigszins te schikken, of hij;
verbood den vinger nog aan het geringste te steken.
Geruimen tijd bleef de kamer gesloten als een heiligdom,
dat door geen oningewijde mocht worden betreden.
Eerst drie maanden na het afsterven zijner echtgenoote
dacht de oude heer er aan, een bezoek in de kamer af teleggen.
Hij zelf wilde het rustige vertrek verluchtigen. Door de'
neergelaten gordijn drong een zacht daglicht. De stoelen
stonden op dezelfde plaats. Het kleed lag nog over dejuweelen, die zoo dikwijls in het leven zijner gade deschittering der Murg-Lethington's moesten verkondigen.
De bezoeker had een der hoeken van het kleed even
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opgeslagen en tien of twaalf heldere oogen, altijd stralend
als sterren, glinsterden hem te gemoed. Die oogen bleven
wat zij waren ; doch andere, oneindig kostbaarder dan zijt
verdoofden en verdwenen !
Het bed was met eene kostbare sprei bedekt als wachtte
,`het nog immer de adellijke slaapster. Daar lag het gebedenboek der dame ; in een kristallen vaas leunde een verlepte
, en verdorde bloem ; aan den muur hing een zwart marmeren kruis en wijwatervat, met verdorden palmtak ; op
het nachttafeltje stond een half ledig medecijnfleschje, en
daarnaast lag een zilveren lepel.
Die twee laatste voorwerpen wekten, meer dan eenig
ander, bij den bezoeker het denkbeeld op, dat zij, de
waardige levensgezellin, niet meer terugkeeren zou....
Het werd den ouden man, dien mevrouw zoo altéén
gelaten had, benauwd in de kamer ; hij wendde zich om,
ging snel weg, trad zijn kabinet binnen, en de arme man
weende. A
Mijnheer Murg-Lethington was zOó ontroerd dat hij
vergat de deur van zijn heiligdom te sluiten, en toen die
vergetelheid een paar uren later hem te binnen kwam,
`keerde hij snel naar de kamer terug.
Bij het naderen der kamerdeur hoorde de edelman
geritsel in het vertrek, leende met ingehouden adem het
-oor, en toen hij, den hals rekkend, om den deurstijl loerde,
zag hij de kleine kamenier, juffer Anna, voór den spiegel
staan, terwijl de dikke, grove en blozende schommelmeid
met bovenlijf en ellebogen op de tafel leunde, en met
blinkende oogen en lachend geopender mond, al de be:wegingen van Anna Eerling volgde.
Deze laatste had het tafelkleed dat de juweelen bedekte
weggenomen, toonde de verschillende rijkdommen, deed
-ze in het licht gekleurde vuurstralen schieten en evenals
" Gretcheb " in Goethe's Faust, tooide zij er zich me
,als een speelziek kind.

t,"
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Even opgewonden, doch gewis minder onschuldig dan
het lieve Gretchen in den aanvang harer kennismaking,
met Faust was, scheen Anna Eerling ook te zeggen :
Ach, zie toch eens, zeg hoe gij 't vindt ! —
Ach, kijk toch eens.
En de dikke, boersche schommelmeid scheen de plaatsder oude, gekke Martha te hebben ingenomen en dezer
woorden :
. Gij Zondagskind
te vervangen door een ruwer en luider klinkend " ho ! "`
— "he ! " — , hui„
Er zakte den ouden heer eenen nevel voor de oogen,
zoo ontsteld was hij bij het nagaan dezer ontheiliging ;
maar, toen hij door de schommelmeid halflachend hoordezeggen : " En dat alles zal voor u zijn, als ge mevrouw
Murg zijn zult ! " — toen dacht de oude edelman dat hif
neerzakte ; hij hield zich bevend aan den deurstijl vast.
De twee indringsters wendden zich plotseling om
Anna Eerling liet bliksemsnel de juweelen vallen, wierp er
het tafelkleed weer overheen en wilde de meid volgen,.
welke reeds achter den edelman was doorgesneld, en, na,
over de blikken emmers, die zij in den gang had laten
staan, schier gevallen te zijn, in een onbekenden hoek vang
het huis ging schuilen.
De oude heer sneed echter aan het kameniertje den
pas af ; Anna Eerling zakte, weenend en om vergiffenis'
smeekend, op de knieën.
" Ik zou begrijpen, juffer Eerling, " zegde de strenge
man op ontroerden toon, " dat gij dit vertrek binnentreedt,
indien gij dit deedt met het gevoel, dat ons bezielt als men
een heiligdom bezoekt ; maar zoo weinig eerbied hebt ge-
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voor de doode, welke u met weldaden heeft overladen,
dat gij hier aan eene misdadige coquetterie toegeeft. "
Anna Eerling sloeg de beide handen voor de oogen en
weende.
" Gij komt u hier, in het vertrek der dierbare doode,
'met hare juweelen versieren, in afwachting dat gij hare
,plaats zult innemen ! "
" Vergeef mij, mijnheer, vergeef mij ! " snikte de
kamenier. " Ik was het niet die de woorden uitsprak,
welke u krenkten... neen, ik niet ! "
" Neen ; maar dit tooneel heeft eensklaps mijne oogen
{doen opengaan ; gij hebt nog altijd dezelfde bedoelingen
als vóór eenigen tijd. Ik kan dus niet dulden dat gij nog
^éne minuut in dit huis vertoeft ! "
" Mijnheer, jaag mij niet weg, ik bid er u om ! "
" Gij hebt hier een onwaardig misbruik van vertrouwen
-gemaakt, met u tot onzen stand te willen verheffen en
Benen rang te willen innemen, die aan eenen persoon van
uwen stand niet past. Ga heen... doch ik zie dat gij in uwe
,haast vergeten hebt een der diamanten terug te leggen....
Bij het hooren van die woorden zag Anna verschrikt
naar haar kleed en zij bemerkte eene kleine agraaf, eene
vlieg, uit opalen en smaragden gevormd, die zij bij de
•onverwachte verschijning van den edelman vergeten had
los te maken.
Met eene snelle beweging sloeg zij er de hand op.
" Neen, " hervatte de oude heer met waardigheid,
" neen, behoud dat juweel, juffer ; het moge u, zoo dikwijls
vgij het ziet, te binnen brengen, hoe diep gij de familie
Murg-Lethington, en vooral de achtbare doode, gekrenkt
hebt, door den zoon van zijne familieplicht af te leiden.
Dit verwijt trof diep ; Anna Eerling greep driftig het
juweel van de borst en wierp het terzij.
Op dat gezegde kon zij niet antwoorden : de oude heer
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sprak waarheid. Er zou echter een oogenblik in haar leven
komen, dat dit juweel er niet noodig was om haar hare
ondankbaarheid te verwijten. De woorden, zooeven uitgesproken, waren daartoe immers voldoende ?
Anna Eerling verliet het huis ; doch, niet meer onder
den strengen blik van den ouden meester zijnde, kwam de
gekwetste eigenliefde boven, zelfs de zucht naar wraak.
Er ontlook in haar een brandend verlangen om te herwinnen wat men haar zoo plotseling ontnomen had de
weelde.
Die gevoelens welden met vernieuwde kracht op, toen
zij eene schuilplaats moest zoeken bij eene vriendin, in
welker huis de trap van wit hout gemaakt, de vloer der
kamer met geen zacht tapijt bedekt was ; waar men,
kortom, een geheel anderen reuk gewaar werd dan die,
welke het adellijke huis der Murg's doorwasemde.
Daar, in die burgerlijke nederigheid teruggestooten,
werden de laatste goede gevoelens uitgedoofd, die in haar
wild gemoed waren gelegd ; zij werd inderdaad eene
duivelin in het najagen van hetgeen zij nu niet meer beschouwde als eenen droom, maar als een rechtmatig
eigendom.
Geen acht dagen later of een advocaat trad als bemiddelaar op tusschen vader en zoon ; doch de eerste
wilde zelfs niet van verre een half woord van een huwelijk
hoorera, en ook gewaardigde zich de edelman niet, over
,dit punt zijnen zoon een half woord toe te spreken.
Eenige weken later bracht een deurwaarder den ouden
man gezegeld papier, tot het afeischen der toestemming
i n het huwelijk.
Dat noodlottig geschrift was voor den edelman een
,doodvonnis en dat doodvonnis werd hem in het aangezicht geworpen door zijn eenigen zoon, door den lieveling
zijns harten, zijne hoop en toekomst !
Al wat de vader deed om dien zoon te verbidden was
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vruchteloos : bedreigingen maakten zoo min indruk als
tranen.
" Was ik geen christen, ik zou mijn eigen bloed vloeken
de oude man ; " maar God zal u weergeven wat gif+
mij ongenadig doet lijden !
Roderik trok de schouders op, ten teeleen dat noch cie
vloek, noch God en de toekomst hem bekommerden.
De jonge Murg verliet het vaderlijke huis, en het gezegelde papier had zijnen loop.
De vader wilde zelf bij Anna Eerling een laatste poging
wagen : hij in persoon ! \'Vie zijn karakter en de waarde
beseft heeft, die hij aan zijnen stand in de samenleving,
hechtte, zal zich ook een denkbeeld vormen van de opoffering welke hij zich bij dezen stap oplegde.
Mijnheer Murg-Lethington ging naar het huis, waar zij
verblijf hield, zij die de rust in zijn ouden dag had gestoord.
Beneden in dat huis zag men een kleinen groente- en
appelwinkel ; op den dorpel speelden twee of drie ongewasschen en plekkerige kinderen ; eene slonzige vrouw,
met grijswordende haren en een verwaarloosd kind op.
den arm, stond den edelman te woord.
De oude heer ging den donkeren trap op en, toen men
boven een onzeker gestommel hoorde, werd er eene deurgeopend, zoodat er wat meer licht in die schuins oploopende
mollepijp viel.
Anna Eerling zelf opende de deur ; zij deinsde ontsteld
achteruit, toen de lange gestalte van den grijsaard, altijd
in grootera rouw, uit de diepte oprees en langzaam op
den dorpel verscheen. De oude man trad binnen en sloot
kalm de deur.
De gewezen kamenier moest zich aan de tafel vasthouden om niet te wankelen ; zij voelde dat hare beenen
waggelden : het zien van dien man in rouw, met een
door sneeuwwit haar bekroond hoofd, trof haar.
" ik kom u in persoon en voor de laatste maal spreken

49

DE NACHTRAVEN.

juffer Eerling, " zegde de edelman, terwijl hij met de eene
hand op den ivoren knop van zijnen rotting leunde en in
de andere den hoed hield, want beleefdheid opzichtens eene
vrouw was bij hem een eerste plicht. " Ik zal u niet meer
verzoeken om medelijden met een oud man te hebben :
dat zal wel nutteloos zijn. Het zedelijk gevoel wordt blijkbaar van uw beider zijde, in deze omstandigheid, niet meer
geteld. Ik wil dan ook slechts tot uw eigenbelang spreken. "
" Mijnheer... '' onderbreekt het meisje.
Op die onderbreking gaf mijnheer Murg-Lethington
niet het minste acht.
" Gij wilt, " zoo sprak hij voort, " mevrouw MurgLethington worden : dat kan ik niet beletten. Vergeet
echter niet dat die naam slechts waarde heeft in onzen
kring ; doch dat hij, buiten dien kring u veel last, veel
vernedering, zelfs veel spot zal veroorzaken. Welnu in
onzen kring optreden kunt ge niet. Als deze u toeliet, zou
gene u van zich afstooten ; doch niemand, in onze woning,
zal of kan u ontvangen. Zoolang er eene samenleving is,
zal er verschil van stand zijn, en tusschen den uwen en den
onzen, juffer, bestaat er een onoverkomelijke afgrond. "
Anna Eerling stond met gebogen hoofd.
" Krediet zal uw nieuwe naam u niet geven, " hervatte
de oude man, " want het is algemeen bekend dat mijn
zoon een verkwister is en misschien reeds meer heeft
verteerd dan zijne fortuin beloopt. Zelfs in de toekomst
is er voor hem geen rijkdom te hopen. Gij zult dus, in
plaats van de fortuin, ten slotte de armoê te gemoet gaan.
Maak u nu ook de begoocheling niet, welke men zegt dat
in uwen stand, en in dergelijk geval als ons bezighoudt,
bestaat — na het huwelijk wordt alles bijgelegd ; ik moet
u zeggen en herhalen : dat zal, dat kan niet gebeuren. "
De oude edelman drukte op die woorden.
" Mijn zoon, " zegde hij nog, " kan u geen geluk aanbrengen ; gij zijt voor hem een tijdelijk speelgoed, meer
4
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niets. Hoe wilt gij dat hij u als zijne vrouw zou eerbiedigen,
hij die zijnen, vader noch zijne doode moeder in haar graf
geëerbiedigd heeft ? Gij wilt echter in zekeren zin rijkdom,
juffer Eerling ? Ik zal u, als gij van dit misplaatste huwelijk
met mijnen zoon afziet, eene burgerlijke fortuin geven,
doch slechts op den dag, dat gij met een anderen persoon
in het huwelijk zult getreden zijn. In dit geval zoudt gij
eene zekere weelde kunnen genieten, die gij nu droomt ;
terwijl ge integendeel moedwillig de armoede en de vernedering in de armen loopt. "
Anna Eerling bleef in dezelfde houding staan.
" Denk er over na, juffer, en geef me binnen een paar
dagen antwoord op mijn voorstel. "
Mijnheer Murg-Lethington maakte eene lichte en stijve
buiging, wendde zich om en ging den trap af ; hij was
verplicht de tamelijk vette koord vast te grijpen, die als
een lange paling op den trap hing, om het struikelen te
voorkomen.
Wat hij op dien dag deed, bracht hem eene diepe wonde
in zijne eigenliefde toe, eene wonde, die nooit meer genezen
zou.
Den volgenden dag ontving hij reeds eenen brief, door
Anna Eerling geteekend, en waarin deze al niet veel meer
schreef dan :
" Ik bedank u voor uw aanbod ; ik weiger. "
Van dat oogenblik was het den vader, of er een nieuwe
rouw in zijn huis gevallen was : zijn zoon was dood, of
beter gezegd, hij had nooit eenen zoon gehad.
De oude heer deed de blinden der vensters, voor aan
de straat, sluiten, haakte met bevende hand het portret
zijns zoons van den muur en bracht het in persoon naar de
hoogste zoldering van het huis.
De vader, en dit was het gevoel dat den ouden man op
dat oogenblik beheerschte, bracht zelf den verlorene ten
grave ; na die plechtigheid in den geest bijgewoond te
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hebben, ging de edelman in zijne kamer en wachtte den
dood af.
Eenige weken later reden twee vigilanten naar het
stadhuis en daarna ter kerke, want Anna Eerling eischte
den zegen des priesters, dien Roderik verklaard had zeer
voed te kunnen missen.
" Eert uwen vader en uwe moeder ! " staat er geschreven, en juist dit hoog gebod werd, bij het ingaan van
leen nieuw huiselijk leven, baldadig onder den voet getrapt.
Vier zwendelaars waren de getuigen van dit jammerlijk
°huwelijk ; de bruiloft werd gevierd in eene kleine zaal van
,een openbaar hotel, dat juist niet van den eersten rang was.
Een half dozijn jonge herbergpilaren, met verwaaid en
verdronken gezicht en eenige vrouwen die een niet veel
beter uiterlijk hadden, woonden die spotbruiloft bij.
Reeds toen gevoelde de bruid dat hare straf aanving :
de huwelijksplechtigheid was armzalig ; de bruiloft werd,
in vergelijking met het huis van Murg, in eene krocht
gehouden ; alle hoffelijkheid was er weldra verbannen ;
de aanwezigen waren minder goed opgevoed dan knechts.
De woorden van den ouden heer kwamen Anna Eerling
-voor den geest : " Buiten onzen kring zal de titel van
mevrouw Murg-Lethington u veel last, veel vernedering,
zelfs veel spot veroorzaken. "
Niemand van al die nachtraven en " straatslijpers "
eerbiedigde inderdaad de jonge vrouw — zelfs niet de
kamenier.
Men sprak er eene taal, die aan de gemeenste kroegen
eigen was ; men liet er gezegden hooren, die in geen
hondenstal zouden herhaald worden.
In het midden dezer ontketening van alle zedelijk verval,
zat Roderik of liever hing hij op zijnen stoel, gelijk een
natte dweil. Zijn oog was dwalend, waterachtig en half
gesloten ; een ziellooze lach verwrong zijne trekken en
zijne tong stotterde.
S
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Kom, laat ons niet langer daar in dat midden vertoeven f'
Roderik Murg had, in eene der voorsteden, een kleine
gering en grootendeels op krediet gemeubeld huis betrokken.
Dat was een nieuwe ontgoocheling voor de jonge
vrouw.
Geen sierlijk hotel, geen prachtige zalen, geen rijtuiggedommel, geen knecht in livrei meer — niets van dit alles ;
vond zij in haar nieuwe woning.
Als de jonge mevrouw eenen oogslag in de keuken gaf,
zag zij daar eene soort van asschepoetster met keuken,,
tafel- en kamerdienst belast, en wierp zij den blik op de
kleine binnenplaats, dan bemerkte zij Roderik, die in dehemdsmouwen, en met den stoel achterover tegen den,
muur geleund, vadsig zijn vuile pijp rookte, gelijk een
gemeene kazernekwant.
Geen groet van grooten en rijken viel haar te beurt ; .
alleen gewezen dienstmeiden kwamen de jonge vrouw
aanspreken — en dat juist verlangde zij niet.
Toen de schuldeischers al te druk opkwamen, deed.
Roderik zijnen vader een proces aan, om alzoo zijn moeders,
aandeel in handen te krijgen ; de vader echter wachtte dit
schandaal niet af. De rekening werd opgemaakt, en, na
aftelling van 't geen reeds in den afgrond der verkwisting
verdwenen was, viel den jongen losbol nog een zekere
som ten deel.
De schuldeischers en woekeraars lagen echter als hyenas
op den loer ; zij legden den klauw op de beschikbare gelden
en wat Roderik nog redden kon, was inderdaad onbeduidend.
Deze betrekkelijke nietigheid liep als water tusschen de
vingers door, en toen, na het eerste huwelijksjaar, een kind
geboren werd, was het gebrek in het huishouden weer
even groot als te voren.
Roderik was tot de oude gewoonte van nachtraaf terug_
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,,gekeerd en zijne ongelukkige, jonge vrouw had niet de
minste aantrekkelijkheid meer voor hem.
Doodelijk verveelde zij zich in de lange winteravonden.
Wel is waar had hij haar voorgesteld met hem 's avonds
-ter herberg te gaan, doch woorwaar I Anna Eerling had
~meer eergevoel dan die zwalker : zij weigerde.
Het leven in de eenzaamheid, bewolkt door geeselende
`ontgoochelingen, ving aan ; zelfs die gemeene schoft van
een man durfde haar verwijten dat hij haar van de straat
had opgeraapt !
Waarom, indien hij haar dien oorsprong zoo beleedigend
te binnen bracht, had hij haar niet gelaten waar zij was !
Wie toch verplichtte hem, met haar eene verbintenis aan
te gaan !
Moe gestreden, ziek en afgebeuld, niet wetende tot wie
zich te wenden, verliet zij op zekeren avond haar kind in
de wieg, en verscheen als eene ongelukkige moeder, die
hulp vroeg, voor het huis van den edelman.
De knecht, die opendeed, kende haar niet ; hij wees
haar niet af ; hij had bevel van zijnen heer welwillend te
zijn voor allen die ongelukkig waren.
De kleine voorkamer, waarin zij wachtte, was nog in
denzelfden toestand als in de dagen toen zij het hotel
bewoonde ; doch er heerschte in het gansche huis een
akelige, een voor Anna Eerling doodelijke stilte.
Zoo stil was het daar dat de jonge vrouw de klopping
van haar hart hoorde.
De deur werd langzaam geopend, en niet mijnheer
Murg-Lethington van voorheen, maar zijne schim verscheen.
Met de twee handen hield de oude man zich aan den
deurstijl vast, en slepend, bibberend en trillend werkte hij
zich vooruit.
Het lange lijf was als gebroken en dreigde in te zakken ;
alleen het hoofd hield hij nog recht op den langen, mageren
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hals, die niet meer bedekt door den hoogen, witten halsdas,
als uit een bundel koorden scheen saêmgesteld te zijn.
Het aangezicht was beenderig en bleek ; de onderlip
hing krachteloos af, en de groote en vroeger zoo fiere
oogen stonden glansloos en kalkachtig in de diepe kassen..
De jonge vrouw viel op de knieën en snikte.
" Vergiffenis ! " stamelde zij en als om het spook dat
voor haar stond te verbidden, nokte zij : " genade ! genade! 'r
De edelman had haar herkend.
" Ik kom tot u, " zegde zij, " tot u, dien ik miskend en
beleedigd heb, en vraag u hulp en onderstand ! "
" Sta op, " luidde het antwoord, " ik heb de kracht
niet meer om mijne hand tot steun aan eene ongelukkige
toe te reiken. "
" Neen, geknield vraag ik u vergiffenis voor al het lijden
aangedaan. "
" Met den voet in 't graf heb ik aan allen die mij ooit
in de wereld iets misdeden, sedert lang vergiffenis ge-schonken. "
" Heb dank ! " en de jonge vrouw zocht, het hoofd.
gebogen en als beschaamd, de hand des grijsaard, om diete kussen ; doch zij vond ze niet.
" In welken naam roept gij mijne hulp in ! " zegde
andermaal die menschelijke puinhoop, stil en somber, " in,
den naam van vrouw Murg-Lethington ? "
" Neen, neen, niet in dien naam, maar in den naam
Gods ! Anna Eerling en haar kind lijden gebrek. "
De edelman wendde zich om ; hij verborg zijne tranen,_
maar aan het schokken van zijn lichaam bespeurde men,
dat hij snikte. Met een bibberende hand woelde hij in
den zijzak van zijn langen, zakkerigen en flodderenden jas.
en stak de gesloten hand achterwaarts.
Toen kuste Anna Eerling de hand, die haar weldeed.
" Als gij mij hulp vraagt in den naam Gods, mag ik it
niets weigeren 1 " hoorde zij hem mompelen.
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De bel klonk in het naburige vertrek ; zij wist dat dit
het teeken was om den knecht te verwittigen, die haar
moest uitlaten.
Snel richtte zij zich op ; zij wilde de waggelende schim
achterna ijlen, om nogmaals een woord van vergiffenis te
hooren, doch de oude vader verdwenen.
Anna Eerling verliet het huis.
Wel is waar klemde zij een reddend bankbiljet in de
hand ; doch zij dacht er voor het oogenblik niet aan.
Op de straat gekomen, sloop zij snel en zooveel mogelijk
in de schaduw der huizen voort ; zij wilde de spookachtige
gestalte van den vader, die haar in den geest niet meer
verliet, ontvluchten.
" Dien man heb ik vermoord, " morde zij, en ze rilde
en de tanden klapperden.
Den volgenden dag werd haar door een vertrouwd
persoon het beloop van drie maanden eener lijfrente
uitbetaald : gesluierd weldoen, dat de oude edelman ook
op andere ongelukkigen toepaste !
Weinige weken later was de vader overleden.
Roderik verscheen op de begrafenis, en het volk, rechtvaardig in zijn oordeel, zag met verachting op den harteloozen zoon.
Toen 's avonds niemand op het kerkhof meer te vinden
was, sloop Anna Eerling naar den pas gesloten grafkelder
en knielde, om vergiffenis biddend, op den kouden steen.
De voorspelling van den ouden heer werd in haar meer
en meer waarheid.
Wroeging, lijden, miskenning, vernedering, armoe en
gebrek krenkten haar gemoed, in den grond fijngevoelig :
zij had geen meêlijden gehad met den ouden vader ; men
had ook geen meêlijden gehad met de ingedrongene.
Elk opwellend gevoel, hoe rechtzinnig ook, werd in
haar miskend, als huichelarij beschouwd, dikwijls met een
spotlach beantwoord.

56

WERKEN VAN Dr AUGUST SNIEDERS.

Ten slotte klaagde de arme vrouw niet meer ; zij droeg
gelaten haar lot ; zij erkende eene verdiende straf te
ondergaan.
Toen er, na den dood van den edelman, eene betrekkelijke welvaart in Roderik's huis zou komen, rustte zij
op een afgelegen kerkhof, niet in den adellijken grafkelder
— eene bepaling, die zij kort voor haar afsterven gemaakt
had.
Tot na haren dood, zoo zegde zij, zou zij rood worden
voor den edelen man, dien zij zoo diep miskend had.
De arme dwaze kreeg voor dons en hermelijn -- koude
sneeuwvlokken ; voor diamanten en perels hagelbollen
en ijskegels.
Roderik erfde een ronde som, die echter andermaal in
brasserijen wegsmolt.
Het kind, de kleine Nelia, was hem echter tot last ; hij
hield niet van het kind der kamenier en bestelde het bij de
vrouw van Gorl, die het opbracht zonder dat Murg er nog
naar omzag.
Toen Brussel hem te eng werd ten gevolge der schuldeischers, verliet hij de hoofdstad en vestigde zich te
Antwerpen ; hij leefde daar ten slotte van een klein
inkomen, dat gedurig kleiner werd omdat Murg gedurig
het kapitaal aansprak.
Het denkbeeld, dat hij zich met de opvoeding zijner
dochter moest bezighouden, kwam, wel is waar, doch
slechts bij lange tusschenpoozen, bij de nachtraaf op ; doch
tot daden kwam het nooit, omdat Murg, bij de minste
moeilijkheid, die zich voor zijnen geest aanbood, geheel
het ontwerp onmiddellijk " tot later " vallen liet.
Gij hebt hem overigen gezien en beoordeeld, lezer !
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IV.
DE BOOZE GEEST IN HUIS.
Op zekeren avond, in het begin der Meimaand, zijn de
benedenvertrekken in Bronveld's huis feestelijk verlicht.
In den witmarmeren gang voert een tweede looper van
den trap naar de poort, en zelfs tot over het voetpad,
waar eene sierlijke, roodwit gestreepte tent gespannen is.
Aan weerszijden van den marmeren trap rijzen twee
kunstvol bewerkte witte vrouwenbeelden op, die de heldere
glasvlam op het hoofd dragen.
De trap voert tot eene reeks van drie zalen, aan wier
uiteinde een kleine wintertuin, mild gevuld met kleurige
bloemen en gewassen, wordt opgemerkt.
Het voorzaaltje, aan de straatzijde, is in Vlaamschen
stijl gemeubeld : eikenhout, glimmend koper, donkere schilderijen von vroegere meesters vormen daar een overeenstemmend geheel. De tweede en wat ruimere zaal, is in stijl
Louis XV en spreidt al de bevalligheid in kleuren en goud
ten toon, die deze weelderige versieringswijze meebrengt.
De derde is hedendaags, doch zij wedievert voortreffelijk
in pracht met de twee andere zalen ; de paneelen zijn
bedekt met schilderingen van onzen tijd en worden door
overgroote spiegels afgewisseld.
Licht, kleur en flikkering overal.
Hoe prachtig nochtans de zalen ook zijn, keert het oog
voortdurend naar den plantentuin terug ; deze is als het
ware een kristallen tooverpaleis, waar een geheimzinnig
licht een onnavolgbaren glans verspreidt over het groen
,der hooge palmen.
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Onder en naast die prachtige gewassen staan divans,
stoelen, grillig in kleur en vorm ; en het geheel maakt een
aangename mengeling van natuur en kunst, in welkermidden men gaarne vertoeft.
Als men voor den glazen wand in den wintertuin staat,
geniet men een aantrekkelijk gezicht, al is het ook bijl
avond.
De maan werpt op dit oogenblik haar helder licht op
eene groote uitgestrektheid van tuinen, die wel is waardoor muren zijn afgedeeld ; doch deze laatsten verdwijnen
in de schemering, en men zou denken voor één enkelen
wijden boomgaard te staan.
Het licht stroomt over het teer en lichtgroen loof, de
boomen en al de pyramidale toppen zijn als in groote
bruidstuilen veranderd, want de pereboomen zijn met witte
bloemsens overdekt.
Het maanlicht maakt van dit laatste een nevelig sneeuwig
dons, zooals er ook sneeuwwitte sluiers over de hofmuren:
schijnen te hangen.
Lichtvakken en donkere schaduwen wisselen elkander
grillig af, de witte hof beelden schijnen nog vergeten sneeuwkoningen te zijn, en de zwarte takken van eenige boomen,.
die nog niet uitbotten, doen aan reusachtige spinnewebben
denken, in de blauwe lucht opgehangen.
Mijnheer Bronveld geeft dezen avond een muzikaal feest,.
waarop een paar sterren uit de operawereld schitteren ;
verder een aantal toonzetters, dichters en schilders; eindelijk een aantal personen, zoo niet allen uit de hooge, dan
toch uit de rijke wereld — de wereld, die geld verteert.
Al die dames en heeren wekken in ons verhaal echter
een magere belangstelling.
Het feest, dat inderdaad schitterend is geweest, loopt
ten einde, en nu is onze aandacht op de vrouw des huizen
getrokken, die nog door eene groep vrouwen omringd,
wordt.
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Mevrouw Bronveld kan het midden der dertig bereikthebben en mag nog altijd als eene schoone vrouw beschouwd worden ; zij is lang en rank van gestalte, gezet
zonder iets overtollige : het aangezicht langwerpig, de
neus Grieksch ; de wenkbrauwen zijn fijn, en zeer weinig
gebogen onder het ietwat vierkantig voorhoofd geteekend ;.
de oogen zijn donker, doch niet ontdaan van zachtheid en
kalmte.
In geheel deze figuur ligt krachtdadigheid verscholen ;
wij gebruiken dit laatste woord om te doek gevoelen dat
die gave slechts, na zekere inlichting en scherp onderzoek
te voorschijn treedt.
Bij het daglicht zou men de glimmend zwarte lokken
van mevrouw Bronveld met wit dooraderd hebben gezien
ebbenhout met zilverdraad ingelegd — doch bij het
waslicht merkt men dit niet op.
In den aanvang, als men de gastvrouw nadert, denkt
men aan eene buitengewone strengheid, misschien wel aan
aristocratische trotschheid ; zij schijnt niet zeer toegankelijk
en gewis niet " meegaande " in alles wat naar uitspatting
en uitgelatenheid zweemt.
Voor den oppervlakkige en onnadenkende is mevrouw
Bronveld een " droogstok ", die immer streng binnen de
palen der hoffelijkheid blijft.
Wel zweeft er een welwillend lachje over hare lippen ;
doch volgens sommigen is daarin altijd iets dat van " verveling ", volgens anderen van " naarstigheid " en volgens
nog anderen van " droefheid " spreekt.
Die laatsten zijn echter klein in getal, en in de hooge
wereld wordt er aan mevrouw Bronveld, in hare afwezigheid, dan ook een toenaam gegeven : men noemt haar de
boudeuse, de mokster.
Geen wonder ! die vrouw is nog schoon en kan dus ook
nog schitteren, en dit juist is haar onverschillig ; zij jaagt
noch schitterende kleeding, noch vermaken na. In den
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schouwburg komt zij nooit, en verschijnt zij op een bal,
dan weet zij zich behoorlijk te kleeden zonder zich te
ontkleeden, zooals in de rijke wereld het ontstichtelijk
gebruik is.
Hoe het zij, de scherpzichtigsten stellen altijd een aangroeiend belang in die vrouw en begrijpen dat -er diep
in het hart eene wonde knagen moet.
Men vermoedt wel dat deze doorn haar door haren
echtgenoot in het hart gestooten wordt, doch geldverkwisten is, in de oogen der wereld, waarin wij ons bevinden, juist zoon groote gruwel niet, en uiterlijk schijnt
mevrouw Bronveld zich weinig om de grillen, fratsen en
jongmanskuren, die haren man bestormen, te bekommeren.
De boudeuse is dus voor velen een raadsel en zeker
voor alle onnadenkende, behaagzieke en grillige vrouwen.
Met hare gewone, stille hoffelijkheid beantwoordt zij
het afscheid der genoodigden ; de dames en heeren dalen
den marmeren trap af, de livreiknechten openen de portieren, slaan ze toe, en de rijtuigen met hunne lichte
vrachten dommelen weg.
De laatste gast is heengegaan, zoo denkt ten minste
mevrouw Bronveld ; zij wil hare vertrekken bereiken, nu
zij eensklaps voor haren echtgenoot en dezes vriend Murg
staat — voor den eenigen persoon, tot wien mevrouw in
den loop des avonds, met voorbedachtheid, het woord niet
gericht heeft.
Mevrouw houdt niet van dien Murg, integendeel ; zij
veracht hem, en het walgt haar hem ten huize te ontmoeten ;
doch Murg is de zoogenaamde vriend van haren echt*genoot, en deze noodigt niet zelden zonder voorkennis.
De twee personen hebben den overjas aan, den hoed
op, de sigaar in den mond — ze zijn dus gereed om uit te
gaan.
Murg ontdekt zich, doch mevrouw geeft hem geenen
schijn van groet terug ; zelfs haar oog rust niet op hem.
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" Adelbert, " zegt ze tot haren echtgenoot, " het is reeds
lang middernacht geslagen.... "
" 0, wij gaan slechts een oogenblik onze sigaar in de
vrije lucht verdampen ! " onderbreekt de man.
" Om uwe salons niet te verpesten, " zegt Murg stil
lachend.
" Salons waaien zuiver, mijnheer ; harten niet ! " antwoordde mevrouw vinnig en zonder zich om te wenden.
Murg gevoelt den steek, en Adelbert mort, onder het
voortgaan, de beleedigende woorden :
" Mevrouw is vandaag niet mevrouw Bronveld, maar
wel mevrouw Bromveld. "
Zij medegezel zwijgt ; hij weet zeer wel dat hij bij de
gemalin zijns vriends niet welkom is, en naar de reden van
den afkeer niet zoeken moet. Onbeschaaamd past hij dan
ook de spreuk van Uilespiegel op zichzelven toe : " Men
haat mij, doch ik maak het er naar. "
Mevrouw gaat naar boven ; op den trap staat zij
nogmaals stil en hoort de voordeur met een zwaren bons
toevallen.
Men zou zeggen dat mevrouw onder het voortgaan
wankelt. Nu zij eene kamer binnentreedt, waar het licht der
maan helder en onbelemmerd een bed bestraalt, bemerken
wij dat zij met de hand eene beweging doet, alsof zij hare
ooggin droogt.
Weent ze ? Haar anders zoo koel oog kan dus weenen ?
In het sierlijke bed, met opgetroste gordijnen en met een
groot zilveren kruisbeeld op den muur versierd — in het
sierlijke bed, rust een jongsken van zoo wat veertien jaar.
De knaap ligt daar als een koningskind, en 't is of de
maan, die door de tullen, gebloemde gordijnen valt, er
behagen in schept dit blanke bed en den jongen slaper met
fantastisch loof te bestrooien.
Immers, al die bloemenknoppen, palmen en varen, die
de gordijnen versieren, worden door het maanlicht op het
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bed door schaduwen weergegeven, alsof een ongekende
hand daar tooverbloemen heeft gestrooid en deze zelfs op
het gelaat van den kleinen slaper weet neer te leggen,
zonder dat hij ontwaakt.
Naast de kamer van den knaap is die der moeder — de
levenslange bewaarengel van het kind.
Romald is de eenige zoon der Bronvelds ; hij is vooral
de lieveling der moeder.
De jongen slaapt gerust. Mevrouw gaat in hare kamer,
waar licht brandt, en zet zich, altijd in haar galakleed, bij
-de tafel ; zij schijnt daar te willen wachten.
In het vertrek is het doodstil ; zelfs het getik der penduul op de marmeren schouwplaat wordt niet gehoord ;
de wijzer vordert echter blijkbaar.
Beneden klinkt van tijd tot tijd een dof gebons in gang
of zaal ; nu fluistert er iemand op den trap, eindelijk sluit
men boven eene deur, dan een tweede en het prachtige
huis, een uur geleden zoo levendig, verkeert in de volledigste rust.
Mevrouw Bronveld gevoelt zich, in dit schijnbar ledige
huis, meer alleen dan ooit !
Eenige beelden uit het tegenwoordige komen wel voor
haren geest op ; doch geen enkel brengt koesterenden
zonneschijn aan
die rijke vrouw is niet gelukkig.
Bitter is zelfs de terugkeer in hare gedachten tot het
verledene, nu zij er aan denkt hoe Adelbert Bronveld de
man harer keuze is geweest.
Hedwig was eene weeze en haar voogd een van Bronveld's bloedverwanten ; fortuin bezat zij niet.
Vele ontgoochelingen waren den blijden en prachtigen
bruiloftsdag opgevolgd ; toch had zij, Hedwig, geen berouw over het gegeven jawoord ; zij beminde Adelbert,
niettegenstaande de afschuwelijke gebreken die zich kort
na zijn huwelijk ontwikkelden.
Niet tegen hem is dan ook haar afkeer en haat gericht,
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wel tegen Murg, dien zij als den boozen geest van haren
echtgenoot beschouwt ; als den Mephisto, die hem en zijn
huisgezin reddeloos in het verderf storten zal.
Adelbert had vóór het huwelijk alle mogelijke beloften
afgelegd, het geluk der weeze te bewerken. Die beloften
had hij inderdaad eenigen tijd gehouden, doch allengs ving
hij dat in schijn eerlijke leven aan, 't welk niet alleen een
kanker is der familiën, maar voor geheel de samenleving,
en de hooge standen onder den vloek der minderen zal
doen bezwijken.
In de pogingen, die zij aanwendde om Adelbert tot de
orde te doen terugkeeren werd haar eerlijk gevoel meer
{dan eens diep gekrenkt.
De knaap maakt eene beweging in zijn bed, mompelt
eenige onverstaanbare woorden, verfrommelt met zijne
twee uitgespreide handen het beddelaken, richt het bovenlijf op en staart met groote oogen verbaasd in het rond.
Mevrouw Bronveld staat op, komt met de lamp binnen
en zet die op tafel.
" Romald, " zegt ze, " Romald ! "
De knaap wordt wakker, herkent zijne moeder en er
speelt een glimlach over zijn wezen.
" Gij droomdet, Romald. "
De jongen wrijft zich de oogen en zegt :
" Waarom zijt gij nog wakker, moeder ? "
" Ik wacht uwen vader, lieve jongen. "
" Waarom hebt ge zoo'n roode oogen, moeder ? "
" Van 't waken misschien. "
" Neen, gij hebt geweend. "
" Och, lieve, slaap nu maar. "
" Neen, neen, gij moet niet weenen, " en de lieve jongen
slaat de armen om den hals der zich bukkende moeder en
kust de tranen weg, die hare wangen klammig maakten.
De knaap begrijpt zeer goed dat de moeder lijdt en dat
dit lijden zijnen oorsprong neemt in het huiselijke leven.
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" Waarom wacht gij dezen avond vader ? " hervat
Romald.
" Ik wacht hem immers schier eiken avond ! "
De knaap heeft voor het oogenblik zooveel helder
doorzicht niet, dat . hij op dat antwoord kan nadenken ; hij
zakt, door den slaap overwonnen, op het kussen terug.
Mevrouw bukt zich over den jongen, raakt met de
lippen het voorhoofd aan en mompelt
" Hart van mijn hart, indien ik u niet bezat, zou ik als
eene genade vragen te mogen sterven ! "
Romald heeft in de trekken van het wezen eigenlijk niet
veel van die zijner ouders ; maar toch ligt er in den vorm
van 't voorhoofd iets wat aan dat der moeder denken doet.
't Is een schoon gebouwde, gespierde jongen met donkerblond en kort geknipt haar. Een aardig ventje, zegt men
hier ; een flinke jongen, zegt men daar. Die knaap weet
reeds wat hij wil, zegt men ginder ; hij heeft wilskracht,
herhaalt men elders — en dit alles is waar.
Romald heeft daarenboven een gouden hart, en dit zegt
meer dan alles.

Terwijl de moeder in de stilte van den nacht waakt,
slenteren de twee nachtraven, hunne sigaar rookend, langs
het Park, waar de rust door niets wordt gestoord ; geen
mensch is er nog op de donkere paden, geen eend of
zwaan maakt kringen op het water.
In die stilte zingt de nachtegaal helder zijn lied.
" Gij hebt dezen avond kort, maar verduiveld gelukkig
gespeeld, Bronveld ! " zegt Murg, plotseling van gesprek
veranderend.
" Ja, ik won eenige billetter van Bikkel, en juist daarom
deed mij die winst zooveel genoegen. "
In den toon, waarop die woorden werden uitgesproken,.
ligt blijkbaar eene trotsche zelfvoldoening. De eer is voorden speler meer dan de winst !
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" Waarom meer van hem dan van een ander ? "
" Omdat ik dien kerel haat. "
" Waarom speelt gij dan met hem ? "
" Omdat ik hem zou willen plukken, zooals hij mij reeds
zoo dikwijls geplukt heeft. "
Murg grinnikt, doch wat zijn lach eigenlijk uitdrukt
blijft een geheim.
" Van die winst, op den bankdirecteur behaald, Bronveld,
zoudt ge mij wat moeten meêdeelen ; ,k heb dringend een
biljet noodig, " zegt Murg.
" Denkt ge dat ik reeds effen ben met wat ik vroeger
verspeelde ? " laat Bronveld er vinnig op volgen.
Hij wilde eerst zeggen : " met wat ik u vroeger leende. "
" Neen, maar dat geeft ook niets. Wees niet houvast
gelijk een gemeene kinkel, Adelbert, en laat mij niet
zeggen : " Ik zal u dat geld teruggeven, op tijd en uur ",
zooals sjachelaars op de Beurs zeggen. Noch de eerste,
noch het laatste past tusschen ons. "
Bronveld, en dit weet Murg wel, wil vooral niet dat
men over hem denke, in zake van geld, zooals men doet
over den eersten épicier den beste ; hij wordt dan ook
min of meer verlegen over zijne aarzeling.
Toch zegt hij nog met een lachje, dat echter gedwongen
voorkomt :
" Wat zoudt ge met een lap van duizend doen ? "
" Een leelijke oude schuld betalen. "
" Bah ! wat mag toch wel juist die schuld zijn, welke
tusschen zooveel andere knaagdieren aan uwe leêge beurs
knabbelt ? "
" Neen, aan 't hart I "
" Sedert wanneer weet Roderik Murg dat hij een hart
heeft ? " roept Bronveld spottend.
" Sinds dat men mij in de danszaal in het aangezicht
sloeg. "
Bronveld staat stil en ziet verwonderd op zijnen makker,
5
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Zoo !... Doch 't is waar ook, hebt gij dat meisje
opgespoord ? "
" Dat heb ik, " antwoordt Murg voortgaande.
" En hebt gij haar dien slag betaald gezet ? "
" Neen, ik had haar moeten bedanken. Geef mij die
duizend moppen, Bronveld. "
" Om ze aan dat meisje te geven ? " vraagt Adelbert
spottend.
" Zwijg, dat meisje is mijne dochter. "
" Wat ?... Uwe dochter ?... Zijt gij dronken ?... " en
Bronveld staat andermaal verbaasd stil.
" In 't geheel niet. "
" Maar ik dacht dat moeder en kind dood waren ? "
" Het kind niet. "
" En het meisje in de danszaal was uwe dochter ? "
" Dat is zoo ! " wringt Murg op somberen toon uit de keel.
" Dat is onvergeeflijk ! " zegt Bronveld voortstappend.
Hij beseft eensklaps in wat afgrond die vader zijne dochter
heeft laten wegzinken.
Roderik begrijpt het verwijt van zijnen vriend.
" Ik ben zoo schuldig niet als gij denkt, " mompelt hij.
.4 Men heeft misbruik gemaakt van mijne goedheid. Er is
nog niets verloren. "
" En die duizend franken moeten dienen.... "
" Om de schuld in haar tegenwoordig verblijf en de
voorschotten in de kostschool te betalen. "
" En doet uwe familie niets voor dat kind ? "
" Gij weet wel dat deze mij den rug toekeert. "
" En waar is uwe dochter nu ? "
" Laat dit punt en ook andere punten voor het oogenblik
onaangeroerd. Ik heb in dit alles voorzeker schuld, doch
gij moet de omstandigheden kennen, om mijne handelwijze
te kunnen beoordeelen. In alle geval, het kind is goed
bezorgd en wat wij gezien hebben was eene geheel bijzondere omstandigheid. "
"
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" Maar toch.... "
" Ook is het tijd dat er nu voor hare opvoeding gezorgd
-wonde. "
" Murg, ge zijt nog zoo'n groote schurk niet als gij zelf
wilt doen gelooven ! " en Bronveld woelt met duim en
wijsvinger in den vestzak, haalt er een kleine rol papiertjes
,uit, maakt er met klammigen vinger een los, schuift het
nogmaals tusschen duim en wijsvinger, om zich te verzekeren dat hij geen twee neemt --- ze zijn zoo bedrieglijk
dun, zegt Murg altijd — en geeft het zwijgend aan dezen.
Murg vouwt het papiertje met de vingers der rechterhand, op eene eigenaardige wijze, in vier, dan in acht en
Ateekt het schier onverschillig in den vestzak.
Een oogenblik gaan beiden zwijgend voort.
Adelbert wacht altijd te vergeefs deze of gene ver,trouwelijke meêdeeling over de dochter.
" Hoort ge den nachtegaal ? " zegt Murg integendeel.
" Hoort ge dien nu eerst ? " antwoordt Bronveld.
" Een leêge zak heeft geene ooren, Bronveld ; op dit
-oogenblik heb ik er echter duizend. Wat moet die Bikkel
een dichterlijk en muzikaal man zijn !... Mijn weg is langs
hier : goeden nacht ! "
De twee nachtraven scheiden van elkander.
Op twee of drie stappen afstands wendt Adelbert zich
om en zegt :
" Naar welke kostschool denkt ge haar te zenden ? "
" Daarover later... nu luister ik naar den nachtegaal.... "
Murg lacht, en uit dien lach meeven wij te verstaan wat
,de nachtraaf in zichzelven zegt : Dien Bronveld kan men
tienmaal op één avond in den strop vangen !
Terwijl Adelbert alleen zijnen weg onder de ritselende
boomen der wandeling voortzet, schiet hem duidelijker dan
vroeger te binnen, dat Murg reeds meer dan eene lating
,op zijne beurs toepaste, en dat hij weleens bij zichzelven de
belofte heeft afgelegd geen roode duit meer toe te staan.
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In het tegenwoordige geval verandert echter alles van
gedaante. Murg is een dweil, een voetvaag, ja ; maar hij
is, zoo meent Adelbert, minder hondsch dan men denken
zou.
De lezer begrijpt den zin dezer verontschuldiging ; bij
menschen, die rekkelijk zijn in hun zedelijk gevoel, wordt
er veel met een enkel woord, zelf met eenen glimlach,.
nitgewischt.
Bronveld steekt den sleutel op de poort en treedt
binnen ; hij gaat den trap op ; zijn voetstap wordt niet
gehoord, en niemand zou zijn ontijdig terugkeeren bemerkt
hebben, ware de poort niet met een bons toegevallen.
Boven gekomen, wil Adelbert naar zijne kamer gaan ;
doch hij komt voorbij Romald's slaapvertrek, en 't is of het
besprokene met Murg in hem gevoelens heeft opgewekt,
die hem sedert lang niet meer beroerden : hij zou den
knaap, al was het in zijnen slaap, eens willen zien ; hij,
gevoelt op dat oogenblik dat hij vader is.
Neen, zooals Murg zou hij zijn kind niet willen behandelen !
Nu Bronveld binnengetreden is, ziet hij zijne vrouw bij
het bed staan. Zij is dus wakker gebleven. Heeft zij hein
andermaal willen bespieden ? Dat denkbeeld doet eensklaps
zijn hart weer zoo koud worden als ijs.
Bij mevrouw komt er bliksemsnel een gevoel van afkeer
op, nu zij den sterken tabaksreuk gewaar wordt, die uit de
kleéren van den binnentreder opstijgt.
Ook zijn de eerste oogslagen, tusschen de twee echt
genooten gewisseld, fonkelend en de toon der eerste
woorden is stootend.
" Waarom zijt ge nog hier ? " vraagt Bronveld barsch.
" Ik wacht u, " is het koele antwoord.
" Gij hebt niet te wachten. "
" Ik moet u over een belangrijk punt spreken. "
" Dat was in den loop van den dag tijd genoeg. "
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" Neen, met dat gewicht op het gemoed zou het mij
niet mogelijk geweest zijn te rusten ; het heeft mij den
geheelen avond als het ware versmacht. "
" Dat was dus de reden dat gij gisteren avond zoo
onverdraaglijk gestemd waart en mijne vrienden belee
digdet ! "
Op mevrouw's gelaat teekent zich een diep misprijzen
af, doch zij antwoordt niet ; zij verzoekt enkel haren
echtgenoot zachter te spreken, om Romald's rust niet te
storen.
" Welnu, wat weet ge I " hervat Adelbert, nog altijd
norsch.
" Niet hier, " antwoordt ze. " Volg mij in de kamer
hiernaast. " Bij het uitspreken dezer woorden neemt zij het
licht en gaat hem voor.
Adelbert volgt, blijkbaar gedwongen ; mevrouw sluit de
deur achter hem.
" Maak het kort..." zegt hij.
" Adelbert, '' zoo vangt ze op stillen toon aan, " ik heb
den toestand onzer uitgaven en inkomsten nagegaan ; ik
heb den notaris gesproken...."
Bronveld wordt beurtelings bleek en rood ; hij vermoedt
wel dat dit gezegde iets onheilspellends verraadt.
" En wat zou dat ? " valt hij barsch in, alsof de hoog
aangeslagen toon tot zijn rechtvaardiging dienen kan.
" Wij zijn onzen ondergang nabij. "
" Wat heeft die domkop daarmeê te maken. "
" Hij niet, maar ik wel I- antwoordt mevrouw op
vastberaden toon. " Ik heb mijzelve over den toestand
willen vergewissen, en ik verzeker u dat wij geen half jaar
op den ingeslagen weg kunnen voortgaan. "
Ze zegt "wij ", de edele vrouw ! Zij wil dus een deel
van den schuldenlast dragen, ofschoon zij daaraan geen
plicht heeft.
" Bah 1 wie zegt u dat de cijfers, u voorgelegd, waarheid
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bevatten ? " mort Bronveld. Zijn gezicht is gevlamd ; de
woorden zijner vrouw hebben hem diep geschokt.
" Die notaris is een eerlijk man I " zegt mevrouw.
" Ik wil zelf die rekeningen nazien," onderbreekt Bronveld. " Overigens ik zal terugwinnen wat ik verloren heb. "'
Dat zijn woorden, die hij niet had moeten uitspreken ;
immers, hij heeft altijd geloochend dat hij speelt !
" Terugwinnen ? " zegt mevrouw op eenen toon van
schrik en ontzetting. " Is dit eene bekentenis dat gij
speelt ? "
De verklaring is gegeven ; zij is niet meer in te trekken.
" Adelbert, bij al wat u heilig is, zie af van het spel ;
zie af van dien Murg, die uw booze geest is en u in het
verderf storten zal ! "
" Hou toch op met al die hooge declamatie. Ik weet niet
wat Murg te maken heeft met het tekort in uwe kas. Gijp
kent Murg-Lethington niet, en moogt hem niet zoo voortdurend beleedigen. "
" Hoe, ik zou den man, dien ik als den geesel van mijn
huisgezin beschouw, moeten ontzien, Adelbert ? Ik zou
hem zelfs de brandende waarheid niet mogen zeggen, als
het mij niet toegelaten is hem door mijne dienstboden aan
de deur te doen wijzen ! "
" Dat zou er nog aan ontbreken ! " zegt Adelbert met
misprijzen lachend. " Ik ben wel goed zoolang uwe beleedigingen te dulden ! "
r' Gij ontwijkt den grond der zaak, gij zoekt deze door
zijsprongen te ontkomen, Bronveld ; gij wilt de waarheid.
van den toestand niet inzien. "
" Ik ben uwe handelwijze jegens mij sedert lang moede;
gij bespiedt mijn doen en laten ; gij doorsnuffelt mijne.
papieren ; gij breekt misschien mijne brieven open. "
Een hoog rood stroomt nu over Hedwigs aangezicht.
" Hiertoe, " zegt ze, " zou ik het recht hebben, want
uw naam is de mijne ; uwe belangen zijn de mijne ; uwe
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geheimen zouden de mijne moeten zijn ; doch nooit, nooit
heb ik mij iets dergelijks veroorloofd. Wat ik gisteren
gedaan heb, deed ik uit liefde tot u, uit liefde tot uw kind."
" Hartelijk dank voor die liefde ! " bromt Bronveld op
een barsch spottenden toon, en geene woorden konden
zijne echtgenoote meer kwetsen dan deze.
Bronveld weet wel dat zijn geldelijke toestand netelig is,
maar hij wil dien toestand niet zien. Vooral wil hij niet dat
zijne vrouw een zoo helderen blik in zijn schuldig leven
wgrpe.
Met anderen zou hij over dien toestand kunnen reder
veeren, zijne schuld erkennen ; met haar niet !
Vloekend gaat hij naar de deur.
Hedwig hoort dien vloek ; zij huivert bij het hooren van
de walgelijke taal, die vreemd voor haar klinkt, doch haar
begrijpen doet, dat haar echtgenoot diep, zeer diep gevallen
is. Degene die meer met zijne wereld bekend is dan zij, zou
zeggen : Kroegreuk en kazernetaal.
Bronveld is weggegaan ; maar nog klinkt die vloek in
de ooren der moeder, alsof de booze haar huis ten vure
doemt !

V.
VEEL NIEUWS OP EENEN AVOND.

Wij moeten nog uitleggen, wie Murg gedwongen heeft
om aan zijnen vriend Bronveld een bankbiljet van duizend
te vragen.
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Marc Gorl is op zekeren avond slecht geluimd naar
huis gekomen. Wat mag er den machinist •— heb ik al
gezegd dat Gorl machinist op den spoorweg is ? --- toch
wel zoo dwars in het hoofd mag zitten ?
Een verkeerd woord van dezen of genen overste ? Een
misplaatste kwinkslag ? Een ruw spotwoord van een zijner
gezellen op de spoorbaan ?
Neen, dat kan niet ; want lichtgeraakt is Gorl niet en
vooral houdt hij niet lang, zooals men zegt " eenen tand"
tegen dengene, die hem " in de hersens heeft gepikt ".
Thuis gekomen, spreekt Gorl weinig of niet, werpt met
een nijdigen schok zijn werkvest terzij, trekt, veeleer dan
hij neemt, zijne klak af, maakt vóór het avondeten op
hottende en schokkende wijze een kruis, alsof hij, zoo denkt
Nelia, kwaad is tegen Onzen Lieven Heer, slaat zijne muts
weer op het hoofd, ziet met gefronste wenkbrauwen in de
schotel, doorsteekt nijdig met zijn stalen vorket den aardappel en bijt hem zoo grimmig in twee, dat men zich een
oogenblik afvraagt, of het die aardappel is, die hem in den
weg loopt ?
Nelia ziet het wel ; doch `t is hare gewoonte niet iets te
vragen. Zij ook is niet bijzonder meëdeelzaam ; waarom
zouden anderen dit voor haar zijn ?
Na het avondeten steekt Gorl zijne pijp aan en staat
in' de opene straatdeur te rooken, zonder te letten op de
beweging der kwetterende kinderen langs de huizen, of het
gekakel en schetterend gelach van meisjes en vrouwen, die,
de armen gekruist of de vuisten op de heupen, evenals hij
tegen muur of deurstijl leunen.
Eensklaps wendt Gorl zich om en gaat binnen ; hij
schijnt tot een bepaald besluit gekomen. Na eenige pogen-.
blikken keert hij terug en trekt nog, terwijl hij de straat
ingaat, zijn lakenen wammes aan.
Gorl richt zich met grooten en vasten stap naar de oude
stad ; hij gaat met eenigszins gebogen hoofd en houdt de
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,00gen strak ten gronde. Onder het gaan bewegen zijne
lippen, alsof hij in zichzelven eene redeneering houdt,
-waarin hij geen punt vergeten wil.
Niet ver van de Arembergstraat ligt een zadelmakerswinkel — geen zadelmaker voor democratische, maar wel
voor aristocratische paarden. In den winkel staat een
prachtig opgezet ros, gansch getoomd en gezadeld ; in de
winkelkas ziet men glimmend stalen gebitten, teugels, rijzweepen, glinsterende sporen, fijn geknoopte witte netten,
,en ook een keurigen voorraad van reisbenoodigdheden, ten
toon gesteld.
" Is mijnheer Murg thuis ? " vraagt de werkman aan
-eene meid, die met opgetroste rokken en opgestroopte
mouwen op straat schrobt en schuurt.
De meid werpt, aan den trap, klepperend de klompen
uit en gaat naar boven. Gorl staat in den winkel en ziet,
in de schemering, naar het opgezette paard, dat de pooien
uitstrekt, den staart min of meer opheft en den kop fier in
de hoogte houdt, als hinnikt het nog zijne makkers van
Aden jockey-club toe.
Bij Gorl wekt die vertooning natuurlijk niet de minste
.herinnering ; maar bij Murg kan dit wel eens het geval
zijn : hij ook heeft in zijne jonge en gouden dagen gereden, en zelfs meer dan een raspaard dood gereden ;
edoch, evenals het pronkdier, is hij nu tot stilstaan veroordeeld.
Er is echter een groot verschil tusschen Murg en het
paard : dit laatste heeft tot nu toe iets van zijn nobel
karakter behouden ^- en Murg niet ; het dier heeft zich
niet verloochend de mensch wel. Men zou schier zeggen
dat het dier mensch. de mensch dier is geworden.
Dit dacht Gorl misschien.
Nu men den machinist zegt dat hij naar boven mocht,
gaat hij den trap op, na zijne ruwe schoenzolen geducht
-op de mat te hebben afgeborsteld.
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Op den trap ligt een tapijt, doch wie de schuld is dat
men er in vasthaakt, de nagels in de schoenen van God,
of de uitgerafelde gaten in den looper, weten wij niet ; 't is
zelf te denken dat het tapijt de schoenen vastgrijpt als eene
honderdarmige poliep.
In de kamer, waar Gorl wacht, brandt eene kleinepetroollamp met gekleurde scherm ; het licht valt op tafel,
doch de hoeken van het vertrek blijven in het donker,
hetgeen de heerschende wanorde eenigszins verbergt.
Die wanorde, die opstapeling van verschillende voorwerpen, hier op stoelen, daar op den grond, ginds op de
tafel, kunnen niet beletten te bespeuren dat alles, meubels
en tapijten, getuigenis geeft van vervallen grootheid.
Boeken zijn er niet ; Murg is iemand, die nooit een boek
tot het einde gelezen heeft, en wie ooit zijn schrift heeft
gezien, zal niet alleen om de hanepooten, maar ook om
alle gemis van stel- en taalkennis geglimlacht hebben.
Doorgerookte pijpen, aschbakjes met half verteerdesigaren verspreiden een sterken, walgelijken reuk in de
kamer ; aan de muren, op een bont gebloemd behangsel,
dat hier en daar bersten, scheuren en ziltige plekken heeft,.
hangen eene paar verroeste degens, dito pistolen zonder
waarde. Tusschen ingelijste Engelsche prenten, waaroppersonnages met korte broeken, hooge heupen en krulpruiken, ziet men Benige fotografieën en gekleurde teekeningen, die alles behalve zedelijk zijn.
De spiegel is dof, bestoven en verweerd ; de opgezettevogeltjes, onder glazen stulpen op de schouwlijst geplaatst,.
zijn verzwakt en leunen — misschien vermoeid van het
eeuwig lang zitten op een droogje — tegen het ronde glas ;
de vergulde penduul alleen schijnt te leven, ten minste zij
tikt regelmatig.
Gorl zit op den rand van eenen stoel, die met een
gekleurd katoenen overtrek bedekt is, zooals al de confraters, niet uit vrees dat men de zittingen zal bederven,.
_
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maar misschien wel dat de zittingen de broek van den
bezoeker zouden besmeuren of aan deze vastplakken.
In de naburige kamer hoort de werkman een gestommel ;
eindelijk wordt de deur, die in eenen hoek van het vertrek
verborgen is, geopend en Murg verschijnt, in een langen,
grijzen kamerrok gewikkeld en boven welken zijn grijze
kop met slaperige en gebalkte oogen langzaam beweegt.
De nachtraaf wordt blijkbaar pas wakker ; hij heeft
vandaag langer geslapen dan naar gewoonte.
Murg geeuwt en rekt zich, en brengt middelerwijl een.
geluid voort dat moet beteekenen :
" Zoo Gorl, zijt gij het ? "
Gorl maakt eene beweging om op te staan.
" Blijf zitten, Gorl. Wat jaagt u zoo... vroeg, of zoo gij
wilt, zoo laat naar hier ? "
De werkman herneemt zijne plaats en Murg wringt zich
griezelend in den hoek der sofa ; hij denkt, wel is waar,
dat Gorl een aanslag op zijne beurs komt wagen, doch iets
dergelijks laat hem onverschillig, overtuigd als hij is van
de spreuk " Waar niets is, verliest de keizer zijn recht."
" Ik kwam u eens spreken over Nelia, '' vangt de
werkman aan.
" Hoe, gaat ze weer heksen in de danszalen ? "
" Neen, dat niet ; zij houdt zich integendeel zeer stil. "
Murg is niettegenstaande die geruststelling, eenigszins
in verlegenheid over het onverwacht heroptreden zijner
dochter, die hij van lieverlede weer uit zijn geheugen
verbannen had.
" Toen ge laatst bij mij waart, " hervat Gorl, " wilde
ik er niet van hooren Nelia naar eene kostschool te zenden
doch ik heb op uw voorstel nagedacht, mijnheer Murg, en
vind nu dat de verwijdering hoog noodig wordt. "
't Is wel vervelend voor Murg dat men hem nu weer
met die moeilijkheid komt lastig vallen. Toen hem pas de
slag in 't aangezicht werd toegebracht, welde er een,
;_
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vaderlijk denkbeeld in hem op — Murg hield van slaande
bewijsreden ! maar nu is dit gevoel weer in slaap gewiegd, en nuchter valt het hem op 't lijf dat er nogmaals
over dit punt gesproken wordt.
" En de reden daarvoor, Gorl ? " zegt Murg, en hij
laat het wild behaarde hoofd in de opengespreide vingers
der eene hand rusten, terwijl de andere in den breeden
zak van zijnen kamerrok verdwijnt.
" Geene van mijne, geene van Nelia's zijde ; maar zie,
mijnheer Murg, het meisje draagt in elk geval uwen naam,
al denkt ze nog altijd dat ze Nelia God heet, en al deedt
ze, onder dien naam, ook hare Eerste Communie. Zij
wordt allengs groot, zal weldra moeten weten wie zij is en
hoe zij heet, en ik wil niet dat ze mij later verwijte haar
niet die opvoeding te hebben doen geven, welke aan haren
naam past. "
" Zeer wel, beste Gorl ; maar eene juffer van Nelia
maken kost geld en geld heb ik niet. "
Marc Gorl heft eenigszins driftig het krachtvolle hoofd
op ; er is waardigheid in de houding des werkmans en
verontwaardiging in zijn oog.
" Maar, " zegt hij ten slotte met eene grove en malsche
stem, " maar het is toch uw bloedeigen kind, mijnheer
Murg-Lethington, en als gij geen geld hebt om uw kind te
onderhouden, moet gij maar wat zuiniger leven en uwe
rijke familie aanspreken ! "
" Noch het een, noch het ander kan ik doen. "
" En als ik dat eens zegde ! " zegt Gorl, zoo brutaal
als een stier, " wat zou er dan van uwe dochter komen ? "
" Gorl, juweel van een kerel ! zoo moet gij niet spreken ;
daartoe zijt gij te braaf ! " zegt de cynieker.
De werkman is onthutst ; hij neemt den toon, waarop
die woorden gesproken worden, als ernstig aan. Wie weet
of hij, in andere omstandigheden, niet ware opgestaan en
onverrichterzake weggegaan ; doch nu heeft hij verschei-
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dene dagen over zijn plan en zijne woorden nagedacht,.
en tot eene oplossing van het vraagpunt wil en zal hij
komen.
Zelfs wil Gorl het gevoel bemeesteren dat bij hem
doorbreekt ; doch dit is niet mogelijk, en op stillen en licht onroerden toon zegt hij :
" Ik heb voor Nelia gewerkt, ja, zelfs met genoegengewerkt, en zonder er aan te denken dat de verschotten
mij wellicht nooit zouden worden teruggegeven. Dat kind''
is mij zoo lief alsof zij van mijn bloed ware, en dat zegde
ook mijne vrouwzaliger. Toen Nelia hare Eerste Communie
deed, kleedde ik haar zoo schoon als een rijkemanskind, in
het spierwit en met een witten bloemkrans op het hoofd.
Ja, 't was of zij mijn eigen kind was, en dat beeldde ik mij
des te meer in, omdat gij zelfs niet eens kwaamt zien op
dien grooten dag. "
" Wat wilt ge, Gorl, " antwoordt de onbeschaamde,
" ik ben maar een schurftige hond in eene kerk. "
Gorl let niet op die ruwe spotternij.
" 's Namiddags, " zegt hij, " kleedde ik mij weer op
mijn beste, nam , Nelia in haar wit kleed mee en wij kwamen hier ; ik wilde u ten minste het kind laten zien ;
doch gij waart er niet en ik beken dat mijne oogen nat
werden, toen men mij dit zegde, en ik u naar alle duivels
wenschte. "
Murg zit nog altijd in dezelfde koele houding ; hij heeft
geen woord van verontschuldiging, doch ook niet meer
van spot op de lippen. Welt er bij hem zelfs wel een
gevoel op dat hem zegt : Voorwaar, die man met zijn
vereelte handen is nobel van hart, nobel van daden ?
" Ik heb u, " hervat de werkman, " zoo goed als mogelijk was, eenen brief geschreven, waarin ik u zegde wat er
in mijn huis was gebeurd ; doch gij hebt niet geantwoord
en liet mij, zonder iets te zeggen, voor uwe dochter
zorgen.
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Ik ben er u dankbaar voor, Gorl ; ik meende u dat
mondelinge te komen berichten ; doch nu werd ik door dit,
dan door dat verhinderd. ''
Gorl schudt peinzend het hoofd.
" Eerst toen uwe Nelia u bloedig in het aangezicht
geslagen had, zijt gij gekomen, en gij eischtet haar op,
haar, die gij verlaten, die ik opgevoed had, al was zij mij
vreemd. Is het te verwonderen, mijnheer Murg, dat ik
toen weigerde ? ik had, sedert ik mijne arme vrouw naar
het kerkhof zag dragen, niemand meer dan haar. Later
heb ik op alles nagedacht ; nu zie ik dat ik toen eigenbaatzuchtig was, en ik ben tot de overtuiging gekomen,
dat Nelia niet langer bij mij mag blijven. "
Murg durft niet meer zeggen dat hij geen geld bezit, en
zeker niet dat hij zijn vaderlijk gevoel van vóór eenige
weken, eenvoudig als een ouden brief in den binnenzak
gestopt en totaal vergeten heeft.
" Wat zal er van uwe dochter komen, " hervat de
machinist, " als Gorl eens ziek of misschien onder de
wielen der locomotief verpletterd wordt ? Wat zou het zijn
als Gorl eens stierf, vóór dat gij, haar vader, Nelia
openlijk als uw kind erkend hadt ? Neen, neen, mijnheer
Murg, Gorl wordt oud en de zaken moeten in orde
gebracht worden, vóór dat hij zijne oogen toenijpt ; 't is
tijd, 't is meer dan tijd. "
" Gij hebt gelijk, Gorl. "
" Goed ! maar dat is niet voldoende. Er moeten, mijnheer
Murg, nagels met koppen gesmeed worden, of ik zal zelf
mijne voorzorgen nemen. Ik • zal naar leden van uwe
familie of naar mevrouw Bronveld gaan, en den toestand
bekend maken, en, geluk ik niet, dan zal ik bij Nelia met
open kaarten spelen. Sparen en bedelen, dat zal ik voor
haar doen ! "
" Gorl, gij zijt weer zoo voortvarend ! Kerel, laat mij
toch eerst wakker worden ! " roept Murg. " In alle geval,
"
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,de zaak moet onder ons blijven, en zeker mag mevrouw
Bronveld niets van dit alles weten. "
" Zal er dan voor het kind gezorgd worden ! "
" Ja, dat zal. "
" Zonder uitstel ? "
w Ja, zonder uitstel, en, dat zou reeds gebeurd zijn, haddet
gij mij dat alles niet belet. "
Wat Murg daar zegt meent hij niet.
Hoe zal hij nu uitvoeren, wat hij eindelijk beloofde
stellig te zullen doen ? Dat weet hij niet, doch het geeft
hem ook niets, indien hij voor het oogenblik maar van
Gorl ontslagen is.
Deze laatste heeft nochtans geen volledig vertrouwen in
de gezegden van den zorgeloozen vader.
" Mijnheer Murg, " zegt hij, " als ik binnen drie of
vier dagen geen bepaald bericht krijg over den uitslag der
zaak, handel ik op mijn eigen houtje. "
" Wees gerust ! " verzekert Murg, en hij staat op om
Gorl te doen begrijpen dat hij kan weggaan. Deze ook
maakt zich, als bij ingeving, gereed om te vertrekken ;
doch hij vreest nu wat al te aandringend, wat al te hevig
te zijn geweest.
" Gij moet het mij niet kwalijk nemen, mijnheer Murg,
als ik wat hard geweest ben ; dat is zoo wat mijne natuur,"
zegt hij op zachten toon.
" In 't geheel niet, Gorl ! " en Murg steekt den werkman
de hand, of liever de toppen der twee voorste vingers toe.
Wat hij verder mort, bij het openen der deur, verstaan
wij niet ; maar Gorl gaat den trap af en, op straat gekomen,
is de brave kerel in 't geheel over zichzelven niet tevreden
hij denkt zeer verkeerd gehandeld te hebben. doch waarin
weet hij niet.
Naarmate Gorl de oude stad verlaat en in de minder
bebouwde wijk, dat is in de ruimte, komt, wordt dat
valsche gevoel door andere beelden verdrongen.
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Wat zal het huis van Marc Gorl ledig zijn, als Nelia,
vertrokken is !
't Is verwonderlijk dat men zich zoo innig aan een
vreemd kind hechten kan ! Gek, wiet waar ? Och, als men
alleen in de wereld is gelijk Gorl, hecht men zich gaarne
aan iets, al is het maar aan eene bloem, aan een gin vogel
doch die Murg hecht zich aan niets. Alles is dood bij dien
kerel : doode vogels, doode bloemen, doode asch en stof
ziedaar wat men op zijne kamer en rondom hem vindt.
Terwijl Gorl naar de stad gaat, blijft Nelia tegen den
deurstijl der woning leunen, zonder nochtans door woord
of glimlach aan de beweging in de straat eenig deel te
nemen. Kinderen woelen en stoeien, jonge meisjes gichelen.
en schateren rondom haar en willen haar soms meésleepen ;
doch zij, zij verroert zich niet en staart de voorbijsnellende
groepen niet achterna.
Eensklaps klinkt er muziek in de verte, en die onverwachte klanken zijn als machtige stemmen, die roepen en.
lokken ; oud en jong beantwoordt ze ook als bij tooverslag..
Alles rent, hinkt en strompelt naar het uiteinde der straat.
Nelia blijft echter aan de deur staan : 't is of iets machtiger.
dan die lokstem hare aandacht boeit.
De straat, vóór een oogenblik nog zoo bevolkt, is weldra
ledig ; 't is of eene aardbeving een goed deel der bewoner&
ginds op den hoek heeft bijeengeschud ; of eene reuzenhand
de straat aan deze zij opheft en al wat leven heeft naar deandere zij rollen doet.
Op eenigen afstand van Nelia nadert, langs de huizen,.
eene zwarte gestalte, welke nog niet kan herkend worden.
Wel ziet men soms in den avondwind iets waaien of hoortmen iets klepperen ; doch 't zijn, geloof ons, geene dichter-.
lijke serafsvleugels of geene muzikale castagnetten.
't Zijn integendeel de panden van een ouden en met
scheuren en gaten doorboorden mantel ; 't is het geklepper'van een paar klompen.
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Nog eenige stappen en men ontdekt eene armoedige en
slonsige vrouw, met een lakenschen kapmantel om, eene
vuile zwarte muts op ; eene vrouw met bleek en spits
gezicht, dat het spoor draagt van ziekte, ellende en
wanorde.
Onder den mantel draagt zij eenen hengelkorf of eenen
emmer aan den arm, die tot berging dient van 't geen de
weldadigheid haar toesteekt.
De arme sukkel schijnt een huisnummer in de straat te
zoeken, en, nu zij Nelia tegen den deurstijl ziet leunen,
staat zij vrijmoedig stil en zegt :
" Waar woont hier Marc Gorl ? "
" Wel hier. "
" Zijt gij Cornelia — of Nelia, zooals men gewoonlijk
zegt.
Het meisje knikt, doch donker is haar oogslag als wil zij
zeggen : Wat gaat u dat aan ?
" Men noemt u Nelia God ? "
" En wat geeft u dat ? " is het stugge antwoord.
" Ja, schaaplief, dat zijn van die dingen die 'n mensch
zoo maar in eens niet zeggen kan. "
" In eens niet ? Wel zeg het dan maar in twee maal, "
en Nelia toont meer en meer dat ze slecht geluimd is.
" Ge neemt mijne vraag nog al hoog op, juffer Nelia... "
antwoordt de vrouw even bitsig. " Indien gij wist wat ik
weet, zoudt ge hier niet in de deur van een krot staan,
ge zoudt in een paleis wonen. "
Nelia staart de arme vrouw met verwondering aan en
denkt niet anders, of het scheelt de sukkel in de hersens.
" Ja, zie me maar zoo stuurs niet aan ! " zoo hervat deze
het gesprek. " Arme Stance heeft jaren lang naar u gezocht,
omdat zij, vóórdat zij sterft, wil zeggen wat zij weet. "
" Nu, wat weet ge ? " en Nelia's toon is ietwat minder
stug. en er tintelt zelfs nieuwsgierigheid in.
" Kan niemand ons hooren 1 "
6
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Wei neen, grootvader Gorl is uit. "
" Grootvader Gorl, " en de arme vrouw aarzelt alsof
het hooge woord niet uit hare keel wil. " Die man is uw
grootvader niet. "
De verwondering bij Nelia klimt.
" Dat heeft men mij, lang geleden, nog eens gezegd. "
" Wie zegde u dat ? "
" Dat weet ik niet meer ; misschien grootvader zelf. "
" Neen, hij is uw grootvader niet.... Hij is zelf... Kom,
ga een eind weg met mij de straat in ; de menschen komen
terug en ik heb niet aan hunnen neus te hangen wat ik
zoolang verzwegen heb. "
Nelia wil " neen " zeggen ; maar de nieuwsgierigheid
drijft haar aan ; zij trekt de deur toe en gaat met de
onbekende in eene richting, tegenovergesteld aan die, langs
welke de straatbewoners terugkeeren.
" Neen, Marc Gorl is zelfs niet van uwe familie, " zegt
de arme vrouw.
" ik ben altijd bij hem geweest en ken geene andere
familie dan hem. "
" Gij zijt van veel grooter volk dan wij, arme werklië.
Ja, zie me maar zoo verwonderd niet aan ; wat ik u zeg
is waar, heilig waar ! Ik diende bij uwe moeder, toen zij
stierf.... "
" Mijne moeder ? " en Nelia staat stil en ziet Stance met
wijd opengespalkte oogen aan. Dat woord " moeder"
maakt op haar gemoed een diepen indruk, zooals zij er
nooit een ondervonden heeft. 't Is of er in de verte eene
ongekende deur geopend wordt, door welke zij eene tooverwereld ziet, rijk aan bloemen, aan kleuren van allen aard.
" Ja, bij uwe moeder. Dat was een arm schaap van 'n
mensch, dat veel, ijselijk veel verdriet had; want haar man,
uw vader, was maar 'n doorbrenger. "
" Mijn vader ?... " en de bibberende lippen volledigen
den volzin niet. Een oogenblik staat Nelia stil, en nu
"
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Stance voortgaat volgt zij deze als eene veroordeelde, als
Bene wezenlooze.
" Uw vader was de zoon van eene rijke familie ; maar
die familie wilde van uwe moeder niet weten, omdat ze
maar van geringe afkomst was, en 't arme schaap is van
verdriet gestorven.
Nelia weet op dit oogenblik niet meer of zij waakt of
droomt. Alles schemert voor hare oogen ; al wat die
vreemde vertelt suizelt haar als een warrelwind in het
hoofd, maakt haar als dol, en zij strekt de hand naar eenen
vensterdorpel om niet te vallen.
Nu komt ze weer tot bedaren en vraagt met heesche
stem :
" Hoe noemde men mijne moeder ? "
" Anna Eerling. "
" En mijn vader ? "
" Dat zult gij later weten. "
't Is of Nelia geen belang in dien naam stelt, want zij
dringt niet verder aan.
" En die moeder, '' zegt ze, " ze is arm en ongelukkig
gestorven ? "
" ja, ik was bij haar, en vóórdat ze stierf, zei ze dat ik
u, die in de wieg laagt, nog eens bij haar brengen zou,
en toen kuste zij u en zegde zoo : Stance, als ik dood
zal zijn, zult gij wel eens aan Nelia vertellen wat ik heb
geleden. "
Sneller klopt Nelia's hart en hare oogen staan vol
tranen.
" Toen uwe moeder begraven was, werd het huishouden
nws vaders te Brussel opgebroken en ik weggezonden. Ik
hoorde later dat uw vader u bij zekeren Gorl had besteed.
Ik ging de wereld in, kwam te Antwerpen, trouwde met
een zeeman, die, ik weet niet waar, verongelukte. Nu ben
ik reeds sedert jaren arm, ongelukkig en aan den bedelkorf
geraakt. Eenigen tijd geleden hoorde ik bij toeval den
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naam van Gorl, en 't was of uwe moeder mij andermaal
hare vraag deed.
" Mijne moeder heeft dus veel geleden ? "
" Och, het arme schaap ! 't Is God geklaagd wat zij
lijden moest van die rijke familie. Nooit is er 'n mensch
zoo " gejudast " gelijk zij, en dit omdat zij maar eenesimpele meid was geweest, en dat integendeel haar man,
de zoon was van dien ouden, rijken, gierigen Fokker. "
" Van wien zegt ge ?
" Neen, dat is de naam niet ; ik zeg van dien rijken
Fokker : dat is zoo'n, manier van zeggen in Antwerpen,.
als men van eenen rijken vrek spreekt. "
" En is dat lang geleden ? " vraagt Nelia, die zich om
de uitlegging van Stance niet bekommert.
" Dat is schier zoo lang geleden als gij oud zijt. "
" En leeft mijn vader nog ?
44
die leeft nog. "
" Ik heb hem nooit gezien... " zegt Nelia op een somberen, droomenden toon.
" Neen ? Dat verwondert mij niet. Hij heeft uwe arme
moeder hard behandeld ; hij heeft de arme Stance de deur
uitgesmeten ; waarom zou hij u goed behandelen ? Doch
ik zie dat er volk komt en de arme Stance moet voorzichtig
zijn, of men steekt haar weer in het bedelaarsgesticht. Die
rijken, kind, hebben zulke lange armen ! "
De arme vrouw stapt sneller voort.
" Zal ik u nog eens zien ? " zegt Nelia.
" ja, wees gerust, " en Stance verdwijnt in de donkereschaduw der huizen.
Nelia staat op dit oogenblik aan de ijzeren leuning van
de brug der Vaart. Zij hoort niet dat iemand achter haar
doorgaat ; zij ziet noch de tintelende sterren boven haar,
noch den donkeren waterspiegel met vurige lampen, diebeneden in de diepte schijnen ontstoken te zijn.
Die bedelares zweeft nog voor haar oog en zij hoort
5
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;altijd de woorden : " Nooit is er 'n mensch zoo gejudast
gelijk zij. "
Het woord " moeder " schudt zoete gevoelens in haar
wakker, die zij vroeger nooit heeft gekend ; maar tusschen
,deze woelen ook nijdige denkbeelden, bliksemflitsen die
opschieten en weer verdwijnen, doch immer terugkeeren.
Nelia haat die rijke familie, en zal gelukkig zijn als zij
Stance nogmaals over hare moeder kan hooren spreken.
" Wat doet gij hier ? '' zegt eene mannelijke stem en
.Marc Gorl, die langs de Vaart naar huis keert, staat voor
haar.
Vinnig heft Nelia het hoofd op.
'' Grootvader, '' zegt ze, " ik geloof dat ik behekst ben. "
`' Zijt ge dwaas, kind ! "
" Neen, zoo even heeft eene vreemde vrouw mij veel
wonderlijke dingen verteld. Ik meen dit alles zeer goed
gehoord te hebben, en toch zou het mij niet verwonderen
dat er niets van bestaat, en dat het alleen door mijne
inbeelding is voortgebracht. Och, mijn hoofd duizelt ! "
Nelia omklemt de ijzeren leuning der brug.
" Wat is er dan toch gebeurd ? " vraagt Gorl angstig.
Driftig slaat het meisje hare hand om Gorl's arm.
" Is 't waar dat men mijne moeder heeft gejudast en
haar van verdriet en ellende heeft doen sterven ? "
" Wie heeft u dat gezegd ? "
't Is misschien maar inbeelding, grootvader.... Och, ik
Zal zot worden... 't is de vreemde vrouw.... '
Marc is letterlijk uit zijn lood geslagen ; hij denkt er
niet meer op na of het opheffen van den sluier, die Nelia's
geboorte bedekt, al of niet nadeelig voor de toekomst
zijn zal ; hij beseft enkel den toestand waarin het meisje
verkeert.
" Die vrouw kan wel waarheid gezegd hebben ! " laat
<le machinist zacht en schier weemoedig zich ontvallen.
n" Dan ben ik uw kind niet ? " en Nelia heft het hoofd
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op, als wil zij den eerlijken man in de oogen staren ; doch
deze zijn door eene donkere schaduw verborgen.
" Neen, lieve, dat zijt ge niet ! " en Gorl beeft nu het
woord er uit is.
" Grootvader, " en ze klemt zich aan den arm des werkmans vast, " gij hebt mij dat nooit gezegd ! "
" Neen, maar lief heb ik u altijd gehad als een vader. '
" Hebt ge mijne moeder gekend ? "
" Neen. "
" Weet ge dan niet dat men haar gejudast heeft ? "
" Och, troost u, Nelia, zóó erg zal dat wel niet geweest
zijn. Wees gerust, de tijd nadert dat ge alles weten zult. "
" Kom, " zegt het meisje plotseling, " kom, laat ons
naar huis gaan, grootvader. "
Nelia gaat naast den machinist, maar zij gaat dicht bii
hem en zelfs — nooit heeft zij zich zoo innig getoond —
houdt zij met de rechterhand zijn werkvest vast, als vreest
zij hem te verliezen.
Noch Gorl, noch Nelia spreken een woord ; de eerste
heeft nauwelijks een groet voor de voorbijgangers over.

VI.
GORL DIPLOMAAT.

Eenige maanden later : wij zijn op het einde der maand
Augustus.
In het huis van Gorl heeft, sedert den gedenkwaardigen
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Mei-avond, eens wonderlijke stemming geheerscht : beide
personen, grootvader en Nelia, zijn nog stiller, nog minder
gespraakzaam geworden dan vroeger.
Als Gorl met het meisje min of meer over het verledene,
het tegenwoordige of het toekomende spreekt, is de toon
zijner stem bedroefd en schier fluisterend ; zij van haren
kant denkt alsdan meer dan zij zegt, ofschoon, als wij
tenen blik in haar hart konden werpen, wij daar weinig
meer opheldering zouden vinden dan voor eenigen tijd.
Nelia heeft geene juist afgeteekende denkbeelden, dus
ook geen juist afgeteekend plan. In haar binnenste heerscht
een chaos van gevoelens, goede en booze, zucht tot liefde
en zucht tot wraak, en de laatsten overrompelen niet
zelden de eerste — het gevolg der weinig veredelende
opvoeding, welke haar is te beurt gevallen.
Er lag altoos in het karakter van Nelia iets weerspannigs,
dat in de laatste weken nu eens min of meer getemperd is
door de gedachte aan hare moeder, en dan ook weer door
diezelfde gedachte onstuimiger in haar opwelt.
De rijke familie, waarvan men haar gesproken heeft,
haat zij en de woorden " rijk zijn ", of " eenen naam
dragen " ^-- wij bedoelen hier het gevoel van ijdelheid —
heeft nog nooit zóó sterk gesproken dat de haat hierdoor
kan verminderd of verzacht worden.
Naar haren waren naam heeft zij niet meer gevraagd ;
zij schijnt te duchten dat zij dien, welken zij tot nu toe
gedragen heeft, zal moeten afstaan.
Dichter heeft Nelia zich bij Gorl gevoegd en deze laatste
is diplomaat genoeg om juist deze omstandigheid ten gunste
van zijn plan te benuttigen ; want meer en meer is hij
overtuigd dat de opvoeding, welke hij tot nu toe aan het
kind gegeven heeft, haar niet door de wereld helpen zal.
Die Gorl is inderdaad slim.
" Gij houdt niet van uwe groote familie ? " heeft hij
eens gezegd, stil en op eenen toon, die als het ware
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aanduidt dat zijn gemoed moé, zelfs afgebeuld is van het
worstelen.
Nelia schudt het hoofd en dat schudden wordt gekenmerkt door iets koortsachtig, we zouden zeggen, iets
hoekigs in de beweging, welke zonder woorden tot den
geest des waarnemers spreekt.
" Wilt gij tot haar gaan ? "
Nogmaals, en zoo mogelijk nog hoekiger, schudt Nelia
het hoofd, en na eene poos zegt ze :
" Ze heeft mijne moeder gejudast. "
" En nochtans heeft die familie recht op u. "
Nelia trekt met minachting de schouders op.
" Pas op, dé grooten zijn machtig, en men zou u wel
eens met geweld uit het huis van grootvader Gorl kunnen
weghalen. "
Om Nelia's lippen speelt een bittere en uitdagende
glimlach, en er tintelt weer iets in haar oog, dat van
weerspannigheid getuigt ; doch de woorden van grootvader Gorl gaan niet verloren, al schijnt dit dan ook
zoo.
Van dit oogenblik is Nelia terughoudender en achterdochtiger dan ooit, en die argwaan teekent zich op haar
wezen af, in de oogen, gefronste wenkbrauwen en scherpe
plooien om den mond, zoodra een vreemd persoon haar
nadert.
Langzaam slentert zij op eenen avond, met een blikken
marktemmer aan den arm, door de straten der oude stad en
langs de prachtige winkels, waar de glans der uitgestelde
zijden stoffen, gouden, 'zilveren en kristallen voorwerpen,
door het gaslicht verhoogd wordt.
Voor de eerlijke dochter uit de volksklas zijn al die
kostbare voorwerpen niet ongelijk aan de kleuren van den
regenboog : dat is, ze zijn onbereikbaar, en indien zij door
haar bereikt worden, is 't omdat de geest des kwaads, in
de donkere plooien van haar aanzijn verborgen, gesproken
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heeft ; maar bij Nelia heeft die stem zelfs nog niet in de
verte geklonken.
Van tijd tot tijd blijft Nelia staan en staart op de
`flikkerende diamanten sterren. die uit den hemel schijnen
gevallen en door den juwelier opgevangen te zijn ; op de
zijden stoffen, met onduidelijk ineensmeltende kleuren,
glimmend alsof men er, bij het weven, den glans van
smaragden en opalen had doen invloeien ; op fijne kanten,
bloemrijke spinnewebben ; op malsche en frisch gekleurde
rozen, wedieverend met die, welke men pas van den
stengel heeft gesneden.
" En dat alles zoudt ge kunnen bezitten, als ge wildet,
zoo wordt er naast haar gezegd.
Het meisje wendt zich snel om en ziet de arme Stance
in haar gelapten mantel, die langer afhangt dan haar
uitgerafelden rok ; zij heeft nog altijd bemorste klompen
aan en uit hare zwarte muts komen wanordelijke haarklissen
klissen te voorschijn.
Stance is zeker geen aanlokkelijke duivelbekoorster !
De blik, dien Nelia op de bedelares werpt, is donker,
gewis omdat deze eene verkeerde snaar aanroert. Indien
zij van hare moeder besproken had, zou Nelia zonder
twijfel geluisterd hebben ; doch de eerste opmerking, die de
arme vrouw maakt brengt aan het meisje de waarschuwing
van grootvader Gorl te binnen.
" Ja, " hervat Stance en zij tracht hare stem, door den
jenever schor geworden, zachter te doen klinken en eene
soort van glimlach op haar bleek en gevlamd wezen te
brengen ; " al wat daar ligt, zou het uwe kunnen zijn, als
gij wildet gaan waar ik u brengen kan. "
" En waar zoudt ge mij brengen ?
" Bij iemand van uwe familie.
juist dit woord maakt het meisje bang. Wel kan er
misschien iets in haar getinteld hebben dat naar ijdelheid
zweemt ; maar Nelia heeft een diepen afkeer van on--
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bekenden. Van hare jeugd af is zij teruggetrokken, in
zichzelf gekeerd, als het ware gesloten geweest ; zij vereenzelvigt zich niet gemakkelijk met wezens, die buiten
haar onmiddellijken kring leven, en men kan niet zeggen
dat zij onder de meisjes der buurt ééne vertrouwelinge
heeft.
Is het te verwonderen dat het woord " familie, " haar
vreemd in de ooren klinkt en het denkbeeld aan personen
boven den stand, waarin zij opgroeide, haar doet huiveren ?
" Ik zal u bij uwen vader brengen, " hervatte Stance.
" Dien ken ik niet, " antwoordt ze, maar deze laatste
woorden spreekt het meisje op onvasten toon uit.
"'t Is tijd dat gij hem leert kennen. "
" Och, spreek daarover met grootvader, " mort Nelia,
en ze zet eensklaps haren weg voort, doch Stance houdt
gelijken stap met haar en komt záó dicht dat zij fluisterend
zich kan doen verstaan.
" Gelooft ge dan niet wat ik u gezegd hebt ? Of is het
u onverschillig ? "
" Neen, dat is het mij niet. "
" Waarom gaat ge dan niet met mij ? "
Die woorden doen Nelia aan eene gewelddadige ontvoering denken ; zij plaatst zich stijf tegen den muur van
een huis en maakt zich tot weêrstand gereed ; de uitdrukking van haar gelaat getuigt dat zij, in nijpend gevaar,
al hare kracht en stoutmoedigheid als het ware bijeentrekken en zich wanhopig verdedigen zal.
" Omdat zij... " Nelia denkt aan de familie, " omdat zit
nooit tot mij gekomen is. "
" Zijt ge dwaas, rijken komen nooit tot de armen
't zijn de armen, die nederig tot de rijken gaan. Wat stijfkoppig meisje ! Gij zijt arm !... "
" Grootvader Gorl is niet arm. "
" Gij woont toch maar in een dompig huis ; gij hebt
niet veel schoons aan het lijf, "
en Stance ziet met
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eene soort van misprijzend meelijden op de nederige
kleeding van Nelia — " en dat alles zou kunnen veranderen
en ^-- gij wilt niet. Als gij, " fier stuk ", zooals ik, jaren
lang zult ondervonden hebben wat armoe is, zult ge wel
anders spreken. "
Nelia blijft onbeweeglijk met den rug vast tegen den
muur gedrukt staan ; haar oog is strak op de bedelares
gericht. Zij wordt gelijk aan de kat in gevaar ; nijdig
zal zij blazen, toespringen zelfs, als het oogenblik van
verdediging zal gekomen zijn.
" Zijt ge niet benieuwd uwen naam te kennen ? "
" Wel zeg hem maar. "
" Zoo ! ik zou u zeggen wat ik altijd zorgvuldig ver–
borgen heb gehouden ! Goede diensten zouden toch
dienen betaald te worden. "
" Ik heb niets te geven.
" Neen, maar uwe familie zou de arme Stance toch weh
mogen beloonen voor 't geen zij deed. "
Wat weldoende engel Stance nu eigenlijk geweest is,.
zal moeilijk kunnen gezegd worden ; zeker is het echter
dat de reden van hare belangstelling nu klaar en duidelijk
op den voorgrond treedt.
De wending, welke het gesprek nemen zal, is niet tevoorzien ; het wordt echter plotseling afgebroken door deonverwachte komst van eenen helper ; grootvader Gorr
verschijnt op het voetpad en onder den uitroep van.
" Grootvader ! " schiet Nelia op hem toe.
" Wat is er ? " zegt de werkman eenigszins onthutst
om den schrik, die op Nelia's gelaat duidelijk zichtbaar is.
" Die vrouw weer.... "
Gorl begrijpt wat er omgaat ; hij laat zijne blikken
rondgaan ; doch Stance, die den toestand reeds verkend
en beoordeeld heeft, is even snel tusschen het heen en
weer wriemelende volk verdwenen, als eene rat, die in een
rioolgat wegbliksemt.
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De machinist glimlacht geruststellend ; hij zet zijnen
weg voort en Nelia gaat naast hem.
Uiterlijk is de man kalm, onbekommerd, onverschillig
zelfs ; doch inwendig heeft de verschijning van die bedelares hem sterk ontroerd.
Eerst als grootvader en kind de oude dompige stad
verlaten hebben en zij in de wijk komen, waar de frissche
avondlucht nog vrij tusschen de dunner gezaaide huizen
doorwaait, komt Gorl tot bezinning, en op doffen toon
zegt hij
" Ge moet dààr, " en hij drukt op dat laatste woord,
terwijl hij met het hoofd eene beweging achterwaarts doet
in de richting der stad : ge moet dààr niet komen. De
schooister, met haar verdronken gezicht, zou u voor een
glas jenever leveren....
Nelia gaat dichter bij grootvader.
" Of wilt ge naar uwe familie gaan, " hervat Marc.
" Ik ken haar niet.... "
" Gij zoudt bij haar ook inderdaad in den wegioopen,
kind. Blijf nu nog wat bij grootvader Gorl ; eens zult gij
'met die anderen in betrekking moeten komen.... eens.... "
" Wanneer ? " vraagt Nelia op onrustigen toon en zij
heft het oog op, ofschoon de schaduwen haar beletten dat
-van grootvader Gorl te ontmoeten.
" Bij voorbeeld, als de oude Gorl er niet meer zijn zal. "
Die woorden maken een pijnlijken indruk op het meisje ;
want zij doen haar aan de gewijde kaars en den dood-wagen denken.
" Nu zoudt ge nog niet weten hoe ge daar, bij die familie
gaan en staan moet, kind, " zegt Gorl. " Dat zult ge nog
'moeten leerera, want dat is een groote kunst voor de
menschen van onze soort. "
In Nelia tintelt een fijn gevoel : alleen het denkbeeld
.dat zij in die nieuwe wereld hinderlijk voor anderen,
hinderlijk voor zichzelve zijn zal, valt haar opnieuw akelig
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aan en de schittering, die men haar in de verte voorspiegelt
als een gelukkig aanbrekend morgenrood, bekomt iets
afzichtelijks.
Bij Gorl heeft ze geleefd, in Gorl's wereld heeft ze
verkeerd ; daar is het haar altijd wèl geweest ; wat daarbuiten valt, kent ze niet, en wil ze niet kennen.
Als een nevelbeeld, dat geen duidelijke gelaatstrekken
heeft, rijst de moeder voor Nelia's geest op, het kind hoort
andermaal de stem van Stance, die zoo scherp sprak als
werden de woorden voor eeuwig in het marmer gekrast :
" Ze hebben uwe moeder gejudast. "
" Ik zou liever in 't geheel niet gaan, grootvader, " zegt
ze plotseling en als vast besloten.
" Maar, kind, als ik er niet meer zijn zal.... "
" Dan zullen wij zien wat er te doen staat. "
Smeeken of weenen doet Nelia niet ; het ligt niet in
haar karakter op die wijze te vragen, te bidden ; maar zie,.
ze heft hare hand op en zoekt die van Gorl, en nu ze
die gevonden heeft, drukt zij den groven handpalm van
den werkman.
Gorl verstaat dit wèl ; 't is of die handdruk jammert,.
smeekt, weent — en grootvaders hart is er door ontroerd.
De man geeft dan ook den druk in de hand terug en
nu hij zegt : " 't Is mij wel, " voelt hij zijn oog vochtig
.
worden.
Hand aan hand zetten de twee wezens, door het lot
aan elkander verbonden, hunnen weg voort.
" Maar, " hervat Gorl langzaam en als nadenkend,
" maar ze zullen u, " hij doelt op de familieleden, en Nelia
verstaat dien " ze " zeer goed, " ze zullen u dezen of
genen keer met geweld van grootvader Gorl komen weghalen. "
" En zou ik u dan niet meer zien ? "
" Ja, kind, de hemel weet waarheen men u zendt, en de
oude Gorl zal in dat geval niet zeer welkom meer zijn. "
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Die woorden schokken Nelia.
" Er zou tegen een onverhoedschen aanval een middel
zijn,.. " vangt Gorl aarzelend aan ; maar gij zult weer
neen zeggen, zooals gij vroeger deedt.
" Gij wilt mij op " een ander " doen gaan, niet waar ? "
" ja, ergens, waar gij veilig zijn zoudt, waar grootvader
Gorl u dikwijls zou kunnen bezoeken en waar men u
datgene zou leeren wat ge weten moet om later onbedeesd
te komen waar ge komen zult. "
" Moet ik voor langen tijd weggaan ? "
" Neen... niet voor lang... voor eenigen tijd... ik weet
dat niet zoo precies. "
" En zal ik u dan nog zien ?
" ja, dat beloof ik u. "
" En later ?... "
" Later zullen wij alweer zien, zooals gij zoo even
zegdet.
" Nu, " zegt Nelia na eene poos, " ik zal doen wat gij
wilt, grootvader. "
"Zeker?"
" ja, zeker. "
" Dat is goed, 't zal wel niet plezierig zijn voor Gorl ;
maar 't zij zoo. "
En voor mij dan, denkt Nelia ; doch die woorden
komen niet over hare lippen.
Gorl heeft weemoed in het hart, nu het hooge woord er
uit is ; doch er knaagt hem ook iets : oprecht is hij in deze
onderhandeling niet geweest, slim wel ; want hij is met
mijnheer Murg immers overeengekomen dat het meisje
ter kostschool gaan zou.
" Nu, " zegt hij na eene poos, " zeg er aan niemand
iets van — aan niemand. "
" Dat zal ik niet. "
" En ga vooral bij avond niet meer uit zonder mij. "
Men komt aan het huis in de Bloemstraat : nu eindelijk
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elk van hen alleen is in den donkeren nacht, in de doodsche
stilte, rijzen er visioenen op, die hen pijnigen en martelen.
Dat scheiden, die afwezigheid, dat alléén zijn
Noch deze, noch gene kan beelden van bemoediging
voor den geest oproepen, en Gorl is op zekere oogenblikken z645 gepijnigd, zóó verdwaald, alsof de scheiding
reeds heeft plaats gehad.
" Nelia I roept hij en luistert.
" Grootvader, '' antwoordt het meisje uit de andere
kamer, " wat is er ? "
" Niets... ik dacht... ik dacht dat gij mij riept I " en
verwonderlijk, het doet hem goed hare stem gehoord te
hebben, en hij wringt het afgebeulde hoofd in het kussen
en mort : " Och kom, zij is immers nog hier ; geene ellende
vóór den tijd. "
Er wordt van geen vertrek meer gesproken en soms
denkt Nelia dat er ook geen sprake meer van zijn zal ;
doch op zekeren avond komt Gorl binnen en draagt een
klein zwart koffer op den rechterschouder ; en er loopt
Nelia een ijzig, een benauwd gevoel door het hart — een
gevoel dat men hebben moet als men zijn eigen doodkist
ziet.
De kloeke man zet het koffer op eenen stoel en opent
het met een fonkelnieuwen sleutel ; bij het licht van het
lampken ziet Nelia dat het met kleedingstukken gevuld is.
Een oogenblik tintelt het oog van het meisje --- het
gevoel van pronkzucht kan diep in haar gemoed . sluimeren,
doch wakker zal het toch eens worden — doch neen, zij
vraagt nog niet om al dat schoons te zien.
Wel neemt zij de plooi van een zwart kleed tusschen
-de vingers, doch ze laat ze weer los, en nu het deksel van
het koffer bij toeval dichtslaat, heft zij, noch grootvader
het nog op.
Eenige dagen later, vroeg, zeer vroeg, nu de &Dem.,
straat nog slaapt en vóór dat de zon de schoorsteenen

96

WERKEN VAN Dr AUGUST SNIEDERS

kleurt, verlaat grootvader met Nelia het huis. Gorl draagt
zijne gewone kleeding van machinist : de blauwe klak met
glimmend koperen boord om de klep, en over den linnen
kiel het donkerblauwe wammes.
Nelia zit in een zwart stoffen kleedje ; zij draagt
reeds, zonder het te weten, de uniform van het gesticht,
waar zij zal opgenomen worden ; van daar dan ook
dat haar weelderig haar in een wit en koket mutsje verborgen is.
De koffer staat reeds in een goederenwagen en Nelia zet
zich daarop neer, terwijl Gorl zijne plaats op de locomotief
inneemt ; doch zóó barsch gezind is hij dat hij zijnen stoker
schier geen " goeden morgen " zegt.
De zon verschijnt aan de kim ; in lange en breede
strepen dringt de vuurroode glans door de grauwwitte
wolken.
De trein is een goederentrein naar Duitschland ; met.
scherp en hel gefluit, bonzend geschok en kettinggerammel
komt hij in beweging en verlaat als een aftrekkende donder
de standplaats.
Nelia blikt door de openstaande schuifdeur van den.
goederenwagen ; frisch is het landschap, al is er van het
korenveld niet veel overgebleven dan dorre stoppels ;
doch andere vruchten staan nog weelderig, met donkere
groen of bruin loof, op de akkers.
Frisch zijn de beuken en eiken bedauwd, frisch is de.
morgenlucht, die om en door den snellenden trein waait..
Dat gevoelt vooral Gorl. die op de locomotief staat zoo
stijf als een standbeeld, het oog strak vooruit en de
krachtige hand om den sleutel geklemd.
Zijne lippen bewegen ; wat mompelt hij ? Hij bidt een
" Onze Vader ". Dat vergeet hij nooit als hij een nieuwe
reis aanvangt.
En nu gaat het dommelend, kuchend en rookwolken
uitgulpend, voorwaarts door akker en weiland, langs dorp
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en gehucht ; huizen, boomen en torens schijnen hier in ,een
breeden cirkel achteruit en vooruit te loopen.
Aan eene nog slapende standplaats blijft men een
oogenblik stil, als om wat adem te scheppen, en weldra
herneemt de zware, logge trein zijnen loop, totdat het
landschap heuvelig wordt : een bewijs, dat men in het
diep van Brabant gekomen is, op de grenzen der Waalsche
provinciën.
De trein houdt eindelijk' aan een kleine halt stil. Gorl
komt van de locomotief ; damp en koolstof hebben op
zijn aangezicht eene laag zwart gelegd, waarin zijne oogen
ivoorwit afsteken.
De kloeke man gaat naar de pomp, plonst het helder
frissche water over handen, hoofd en aangezicht en droogt
zich af met een ruwen doek, dien Nelia hem toereikt.
Goed kind, het denkt aan alles !
Gorl zegt niets ; maar zie, die onbeduidende oplettendheid, hem nu bewezen, welke hij anders niet zou hebben
opgemerkt, trekt hem, en hij moet zich omwenden om niet
te laten zien dat hij " kinderachtig " is.
Kinderachtig, zoo noemt het Gorl als hij te gevoelig, als
het hart hem week wordt.
De werkman trekt zijn lakensch wammes aan over den
korten, blauwzwarten kiel, klopt de blauwe klak met
koperen boord eens duchtig uit, laat zijne breede hand over
de grijze stoppelige haren gaan, neemt eindelijk het kleine,
zwarte kofferken op den schouder en zegt op doffen toon ;
" Kom, Nelia. "
" Zijn wij er, grootvader ? "
" Ja -- ja, wij zijn er. "
Beiden verlaten het gebouw ; Gorl spreekt eenige
woorden met een der beambten, die echter weinig acht
geeft op hetgeen hij zegt ; er is overigens geen levende
ziel a:in het kleine gebouw, doch reeds een paar herbergen,
in de nabijheid, staan open.
7
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" Hebt gij geen honger, geen dorst, Nelia ? " vraagt
Gorl.
Het meisje schudt het hoofd.
Hij, Gorl, zou wel eenen borrel verlangen om zich wat
moed in het hart te steken ; maar hij doet het niet. Waarom ? Dat weet hij zelf niet.
Men gaat dwars door het dorp.
Op korten afstand voor hen staat een groot gebouw
met een grauwen muur omgeven, waarboven mild groenende booroen, nog klammig van den dauw, in de zon
glinsteren.
Een spits torentje, waaruit een kloksken met zilveren
klank welkom schijnt te roepen, verheft zich terzij van het
hoofdgebouw.
Nelia is bleek, haar hart jaagt ; zij heeft nu reeds een
prangend voorgevoel van het afscheid, van de eenzaamheid.
Gorl belt aan de hooge groene poort, die tot boven in
den steenen boog potdicht gesloten is.
Langzaam wordt de zware poort geopend en eene
kloosterzuster met witte kap, zwart kleed, blauwen voorschoot en eenen sleutelbos met een leêren riem aan de
banden vast, staat voor de vroegtijdige bezoekers.
Die non, met een blozend gelaat en helder vriendelijke
oogen, glimlacht, en uit dien lach spreekt een welkom, een
hartelijk welkom.
Gorl zet het koffer neer.
De poort valt toe en Nelia, bleek als een lijkdoek, valt
den grootvader om den hals, iets wat zij anders nooit
gedaan heeft, en nokt
" Grootvader, ik zal u nooit meer terugzien. "
Dat treft Gorl ; hij ook is aangedaan ; hij voelt dat men
hem " iets uit het lijf scheurt ", iets....
" Integendeel, kind, " zegt hij stamelend, " ik kom
dikwijls op deze baan, en ik zal u ook dikwijls komen
zien.
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De non neemt Nelia vriendschappelijk bij de hand.
Nelia is in het gesticht De Goede Herder.

V II.
EEN ZONDERLINGE BUURMAN.

Roderik Murg verkeert in niet zeer plezierige omstandigheden.
Ofschoon hij nooit geheel vrij is van vervelende schuldeischers als Murg wetgever ware geweest, zou hij
degelijke wetten tegen dat canaille hebben gemaakt —
zijn deze op dit oogenblik vooral lastig.
En waarom ? Dat begrijpt Murg niet, te meer daar hij
opzichtens hen een engelachtig geduld aan den dag legt,
naar hunne klachten luistert, hun volkomen gelijk geeft ;
maar hun ten slotte moet aanraden geduld te hebben,
zooals hij geduld heeft.
Geduld moet hij persoonlijk zelfs zeer veel hebben ;
want hoe diep hij met duim en wijsvinger in den vestzak
tldwaalt, nergens ontmoet hij den schijn van een muntstuk ;
hoe dikwijls hij eenige ordeloos in de kas of schuif geworpen papieren doorschommelt, nergens klingelt er nog
:zilvermunt, en nog veel minder duikelt er hier of daar een
armzalig bankbiljet op.
Het biljet van duizend, dat Bronveld eenige maanden
geleden heeft gegeven, laat geen spoor achter ; die Gorl
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was ongenadig en legde er, ja zelfs dreigend, de hand opa
voor Nelia, en wat het overschot betreft, och, dat smolt
als sneeuw in de warme hand van sinjeur Murg.
Murg zou zich nu weer tot zijne vrienden kunnen
wenden ; doch het regiment vrienden is allengs tot eens
half dozijntje versmolten, zooals het kapitaaltje van 'den,
nachtraaf allengs verdwenen is, en het half dozijn vrienden
is reeds zoo ongenadig geplukt, dat er geen veer van eeni
uit die vogels te trekken valt.
De beste vogel voor Murg is Bronveld ; doch die is
sedert eenige maanden naar het Zuiden gereisd, om te
Monaco eene proef te nemen of hij, op zijne beurt, de
speelbank niet eens plukken kan, en verder om zijne kunst
te toonen in het verwijvend en laf " duivenschieten ".
Murg is dus voor het oogenblik totaal verlaten ; doch
denk niet dat hij daarom neerslachtig het hoofd laat
hangen, neen ! Toch is het hinderlijk in sommige gezel
schappen, min of meer ongemerkt, uit de deur te moeten
slibberen, om aan de betaling der vertering te ontsnappen
't is zeker veel gemakkelijker den knecht een zilverstuk tekunnen toewerpen.
Nu zit Murg in zijne kamer te dutten en verdampt in
dikke wolken den groven Harelbeker, en zijn tijdverdrijf is.
te zien hoe de regen met groote droppels tegen het
vensterglas tikt en bibberend, slingerend en aarzelend..
staarten maakt, die recht in de hoogte blijven steken.
Eensklaps breekt er een zonnestraaltje door de wolk,
niet aan den hemel, maar in de oogen van sinjeur Murg
wij bedoelen, Murg heeft een denkbeeld
't geen hem,
niet dikwijls in zijn leven gebeurt.
In eene achterkamer van hetzelfde huis woont een oude
rentenier, wel is waar een " wonderlijke kerel ", zooals,
Murg ; doch des te aantrekkelijker zou het voor hem zijn,,
als hij dezen eens eenige ronde schijven van den schans.
looper zal kunnen snijden.
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Murg heeft altijd eene eigenaardige manier om zijne
inzichten en denkbeelden uit te drukken.
Kent Murg dien buurman ? Niet bijzonder. Murg is,
zooals men weet, niet erg op hoffelijkheid gesteld, en van
zijnen kant houdt de buurman niet de minste betrekking
met den verloopen edelman.
De beide personen hebben elkander wel eens op den
trap ontmoet wanneer deze of gene naar beneden gaat ;
men heeft alsdan met een woord tusschen de tanden
gegroet ; en, als de oude rentenier beneden is, terwijl hij
Murg boven hoort, staat hij wel eens stil, voelt in zijnen
diepen binnenzak of hij den sleutel van de kamerdeur
getrokken heeft — en gaat daarna wantrouwend, mompelend voort.
Murg heeft bij den ouden man voor geene duit krediet ;
doch hierom bekommert de nachtraaf zich het minste.
De oude rentenier is een zeventiger ; in zijne jongelingsjaren was hij een verdienstelijk landschapschilder, doch
dagen van bijval heeft hij niet veel beleefd ; totdat hij,
eindelijk het kampen in het kunstenaarsleven moede, de
penseelen terzij wierp en leefde van de fortuin die zijne
ouders hem hadden nagelaten.
Deze hebben de bankbiljetten niet gewonnen in de
kunst, maar in een eerlijken " knoopenwinkel " van den
goeden ouden stempel.
De oude heer Tenpoorte, zoo is zijn naam, heeft echter
het mislukken in de kunst veelal aan zichzelven te wijten.
Hij is altijd een " origineel " geweest en gelijkt wel wat
aan het kind, dat den spiegel in stukken trapt, omdat deze
zijn leelijk gezicht weergeeft.
Treed bij den schilder binnen.
Tenpoorte heeft een lange, magere en nog zeer weinig
gebogen gestalte ; hij is keurig op zijne welwat ouder
wetsche kleeding ; de lange, zwarte jas is zorgvuldig geborsteld, evenals de hooge zijden hoed, die deels eene
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blondachtige pruik bedekt. De gladgeschoren kin duikt
halverwege weg in een kolossaal witten halsdas.
De schilderrentenier is een flink man ; de neus is fijn en
lichtelijk gekromd, het oog blauw. Dit laatste nijpt hij
soms met eenen schijn van minachting ten halve dicht, en
heft dan een weinig schuins het hoofd op. De mond is
goed gevormd en de klank zijner stem welluidend.
Tenpoorte was, zegden wij, een verdienstelijk en vooral
technisch schilder, doch hij wilde geleerd zijn buiten zijn
vak en legde dan ook eene geleerdheid aan den dag, die
niet zelden alleen in zijne zieke hersens bestond.
Wie heeft hem nooit zijne stelsels over cie letters van
het alphabet hooren ontwikkelen, over hunnen oorsprong,.
hunne al of niet noodzakelijkheid van bestaan ! inderdaad dwaasheden die den braven man voor een soort
waanzinnige deden doorgaan, hetgeen hij ten slotte zelf
geloofde, en oorzaak was dat hij zich voor eenigen tijd
aan de zorgen van een gezondheidsgesticht toevertrouwde.
Sedert hij in de wereld is teruggekeerd, heeft de man
wel zijne penseelen en zijne geleerdheid laten varen, maar
toch zijne luimen niet. Hij is in den grond een goed en
flegmatisch man, met aanvallen van barschheid en dwarsdrijverij, die zijne vrienden hem gaarne vergeven, omdat
hij inderdaad een goed en nobel hart heeft en zelfs van tijd
tot tijd oogenblikken van vroolijkheid.
De man bewoont een groote kamer met gekalkte muren
die altijd door een aantal schetsen, eenige schilderijen en.
een of twee onafgewerkte landschappen behangen zijn. De
laatsten zijn met krijtstrepen — wezenlijke hierogliefen
voor den oningewijde -- beschreven en worden beschouwd
als correctiën, die de ontwerper aan zijne plannen, van,
vóór twintig of dertig jaar, heeft toegebracht.
Tenpoorte schikt, zooveel mogelijk, in persoon zijn
huishouden ; hij schenkt 's morgens zijn koffie op, lapt zelf
zijne broek, zet voortreffelijk eenen knoop aan hemd of
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overjas, waagt zijn kapitaal nooit op de Beurs, maar
plaatst dit, al is het maar tegen 3 per honderd, op soliede
hypotheek ; doch dat zijn geheimen waarvan hij nooit
spreekt.
's Middags gaat hij, net gekleed, naar een openbare
tafel, bezoekt later eenige schilders ; is soms, naar gelang
hij geluimd is, ongenadig in zijne kunstkritieken ; wordt,
als hij eindelijk is uitgebromd, weer kalm en welwillend ;
doet verder eene wandeling buiten de stad, of schikt bij
slecht weer zijne collectiën van sterkwaterplaten en andere.
Het is tot dien " origineele ", zooals Murg hem noemt,
dat deze zich wendt, en dewijl Murg de onbeschaamdheid
in persoon is, legt hij al rookende, op zijne versleten
pantoffels, in een versleten vaatgroenen kamerrok gedraaid
en eene met valsch goud bestikte Grieksche muts op, het
bezoek bij zijnen buurman af, zonder nog te weten hoe hij
het gesprek zal aanvangen.
Na het geklop op de deur, roept men " Binnen ! " en
Murg treedt in de groote kamer, waar geen tapijt op den
vloer ligt ; doch zeer niet geplooide gordijntjes hangen
voor de vensters, tegen welke, evenals tegen den zolder,
een leger van vliegen gonst. Dat is de eenige muziek, die
men in de kamer hoort.
Vóór een der vensters zit de bewoner zelf ; hij draagt
een langen, ouden jas en heeft eene zijden klak met
overgroote klep op ; voor het overige is hij gepruikt en
wit gehalsdast.
Tenpoorte is bezig met eenen lap in een rood baaien
kamizool te zetten, natuurlijk slechts uit tijdverdrijf, want,
al is de oude man spaarzaam en zal hij geene duit meer
verteren dan noodig is, hij mag niet als gierig worden
uitgekreten.
De schilder ziet, bij het binnentreden van Murg, ver,
wonderd op ; hij legt zijn werk terzij en staat op ; het
hoofd is nu eenigszins opgeheven en het oog een weinig
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toegenepen ; geheel zijne houding en de uitdrukking van
zijn gelaat schijnen te zeggen :
" Wat komt die " kadee " hier doen ? "
" Mijnheer Tenpoorte," zegt Murg en steekt den zeventiger de hand toe, alsof hij hem reeds van lange dagteekening kent.
" Mijnheer... " luidt het antwoord en langzaam naderen
de lange, bleeke vingers van den schilder die van den
verloopen edelman ; even langzaam spreekt hij : " Wat
eer van u te zien, mijnheer Mug... Murk... Mork... Morg...
of hoe gij dan ook heet. "
" Murg, " verbetert deze, " Murg-Lethington. "
" Ja, ja, mijnheer Murg. "
" Wij zijn naaste buren. "
" Ja, dat is zoo.... ,,
" Ik dacht daar zooeven dat ik mijnen buurman nog
een bezoek schuldig was. "
" Schuldig ?... Gij zijt mij niets schuldig, mijnheer Murg."
" Ja wel, een bezoek, dat ik u vóór jaar en dag had
moeten brengen. "
" Nu, dat is zeer wel ; wilt gij een oogenblik neerzitten ? " en Tenpoorte neemt het roode kamizool van
den stoel weg, doch zonder iets van zijn flegma te verliezen.
" Ik dank u. Gij hebt daar schoone schilderstukken. "
" Zijt gij kenner, mijnheer Murk ? "
" Neen, dat precies niet. "
" Hoe kunt ge dan zeggen dat ze schoon zijn ? "
" Omdat ze mij bevallen. "
" Welnu, mij bevallen ze niet, mijnheer Morg. "
" Gij miskent uwe verdiensten. "
" Verdiensten ?... Hoe vindt ge den lap, dien ik in mijn
kamizool gezet heb ? " en de oude man houdt Murg het
roode kleedingstuk voor.
" Vindt ge het inzetten van dien lap verdienstelijker
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dan het maken van dat schilderstuk ? " vraagt Murg en
voegt er bij : " Ik niet.
Murg treft den schilder precies in eene bui van dwarsdrijverij, en mocht hij nu gezegd hebben dat de schetsen
-aan den muur slecht en , de lap schoon was, Tenpoorte zou
integendeel hebben volgehouden dat de eersten schoon
zijn, en de tweede afschuwelijk is.
" Gij zijt noch schilder, noch kleermaker, mijnheer
Murg."
" Neen ; maar gij zijt, voor den drommel ! een origineel
man en ik hou van origineele kerels. "
.4 ge houdt van... origineele... kerels, mijnheer.
Welnu, ik niet ; maar ik hou veel van origineele lappen
en niet van gelapte origineelen.
Murg is letterlijk uit zijn lood geslagen ; hoe moest hij
toch dien ouden, wonderlijken man in zijn zwak aantasten,
om tot zijn nog zeer ver afgelegen doel te geraken ?
" Gij zijt een philosoof, mijnheer Tenpoorte ! " zegt
Murg lachend, wel hopende den schilder-rentenier uit zijne
verschansing te jagen.
" Weet ge wel wat het woord philosoof beteekent ?
Neen, dat weet ge niet. ik ben er zeker van.... "
" ik ben geen geleerde. "
" Dat weet gij niet, mijnheer Kurk. Hoeveel o's zijn er
in het woord "philosoof " ? Drie niet waar ? Wat beduidt
de o ? Zonder begin en zonder einde. 0 is dus God en de
drie o's vormen de heilige Drievuldigheid. Een philosoof
zoekt de streving naar de wijsheid van den drie^eenigen
God. "
" Welnu ? " vraagt Murg gansch verbluft.
" Ik ben maar een eenvoudig Christen mensch, mijnheer
-Murg, en zal mij wel wachten mij voor eenen philosoof
te doen doorgaan.
" Welnu, eenvoudige menschen zijn de beste, ik hou
niet van philosofen.
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" Waarom, mijnheer Murg, hebt ge dan zooeven gezegd
dat ik een philosoof ben ? "
Deze vraag wordt gedaan op eenen toon van naïeve
verwondering, gemengd met fijne spotternij, die echter
oppervlakkig niet zichtbaar is.
" Mijnheer Tenpoorte, gij zijt, voor den duivel ! een
woordenzifter, en daarin ben ik niet thuis. "
" Woordenzifter, zegt ge, mijnheer Mug ? " hervat Tenpoorte altijd op denzelfden toon, altijd met hetzelfde
ondervragend, half toegenepen oog. " Dat woord ken ik
niet ; wel " muggenzifter ", mijnheer Murg... " en hier
dreigt de oude man in een taalkundige uitlegging te
verdwalen, hetgeen Murg volstrekt wil voorkomen door
eensklaps van onderwerp te veranderen.
" En woont gij hier geheel alleen, mijnheer Tenpoorte ? "
zegt hij.
" Ik... en wat zou dat ? Woont gij ook niet alleen,.
mijnheer Murk ? "
" Hebt gij dus veel bezoek ? "
" Neen ; als ik alleen ben, ben ik nog niet alleen. "
" Dan gewis schildert of teekent gij ? "
" Neen ; dan denk ik op al de ezelarijen der menschen
en op het menschelijk verstand der ezels. "
" Zoodat, volgens u, de menschen ezels en de ezels,
menschen zijn ? "
" Dat heb ik niet gezegd, mijnheer Mug, ik heb gez egd....
De oude schilder springt weer op zijn stokpaard ; doch
Murg heeft den man reeds leeren kennen en verandert.
andermaal van onderwerp.
" In alle geval, als ik u van dienst kan zijn... " zegt hij.
" Gij zijt wel goed ; maar ik weet niet waarin ge mij{
van dienst zoudt kunnen zijn ? "
" Wel, ik zal mij volgaarne met deze of gene boodschap
belasten. "
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" Ik doe mijne' boodschappen zelf, mijnheer Murk. "
" Of met het regelen uwer rekeningen. "
" Wat belieft u ? "
" Met het ontwarren van geldelijke vraagpunten ; ik ben
zeer sterk in... de tafel van vermenigvuldiging, '' voet
Murg er lachend en binnensmonds bij, hetgeen niet belet
dat de oude man hem verstaan heeft.
" Ook in aftrekking en in deeling ? " vraagt de schilder
altijd op denzelfden schijnbaar dommen toon. " Welnul,
ik, ik deel met niemand, mijnheer Turk ; ik deel alleen. "
" Ik zots u dikwijls goeden raad kunnen geven. "
" Waarin, mijnheer Kurk ? "
" Bij voorbeeld in het zoeken naar een goed fonds....
" Wat belieft u? ik heb mijne fonds altijd zelf gemaakt,
mijnheer Mug. "
" Ik bedoel niet de achtergronden van uwe schilderijen ;
ik bedoel het plaatsen van uw geld in goede speculatie. "
" Speculatie ?... Wat is dat ?... Denkt ge dat ik een,
Sinterklaas ben ? "
" 't Schijnt, mijnheer Tenpoorte, dat ge niet goed hoort."
" Inderdaad, " en de oude man brengt zijne hand aan,
het linkeroor, en plaatst die zóó dat het oor meer omvang
krijgt.
" In dat geval, " zegt Murg die stouter wordt naargelanghij het strak en naar zijne meening niet zeer verstandelijk
gezicht van den ouden man opmerkt, " in dat geval zoudenwij beiden veel voordeel kunnen vinden.... "
" Ik versta u niet... " en de schilder houdt altijd de hand
aan het oor.
" Geld kan men altijd gebruiken, " zegt de nachtraaf
halflachend.
" Wel bedankt, mijnheer Mug, voor uw aanbod ; ik
heb geen geld noodig. "
" Integendeel, ik zou wel willen dat gij mij wat van
het uwe aanboodt, " hervat Murg cyniek lachend.
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Gij zijt wel goed, mijnheer, ik heb niets noodig.
" Maar ik, ik heb geld noodig.
" Wel bedankt, mijnheer Kurk i " en de schilder neemt
tenen toon en doet een gebaar met de hand, die beiden
beduiden dat hij zeer gevoelig is voor het aanbod ; maar
.dat hij dit niet wil aannemen.
Daarna steekt hij zijne hand in den diepen achterzak,
haalt er een rooden doek uit met witte bloemekens bestippeld, ontplooit dien op zijn opengespreide hand, en
.geeft een obligaat dat een trompetter er over verwonderd
zou hebben gestaan.
" Maar, mijnheer, " hervat Murg, " ik vraag niet dat
,gij ....
" Maar, mijnheer," zegt de oude eensklaps, en blijft met
den doek op de opengespreide hand staan, " gij zult mij
toch niet dwingen uw geld aan te nemen. "
" Loop naar den duivel ! " mort Murg. " Straks, " zoo
spreekt hij luider, " hoordet gij nog zeer goed en nu zijt
ge zoo doof als de 0.-14.-V.-toren. Gij wilt mij niet verstaan. "
" Ik versta u zeer goed, mijnheer Mug, " antwoordt de
schilder andermaal zeer kalm ; " ge moet zoo kwaad niet
worden omdat ik in uw aanbod niet wil toestemmen. Geef
luw geld aan een ander, dat is mij wel. "
" Maar ik heb geen roode duit te geven. "
" Wat zegt ge ? Waarom biedt ge het mij dan aan,
mijnheer Morg ? Wilt ge mij voor den gek houden ? "
" Wel neen ; versta mij goed. "
" Ik versta u zeer goed. "
" Daar is geen duivel, die met u redeneeren kan. "
" Geen duivel ! Dat is ook niet noodig, mijnheer Mug.
Hoe minder een Christen mensch met den duivel redeneert,
hoe beter. Denkt gij er soms anders over, mijnheer Kurk ? "
" Ik denk dat gij een zonderlinge sinjeur zijt, veel
.slimmer dan gij schijnt ! "
"
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Slim ? Neen, ik ben niet slim, mijnheer Mug. "
" Nu, nu, ik ben daarom niet kwaad op u. "
" Waarom zoudt ge kwaad zijn, mijnheer Murk. "
" Mij dunkt, mijnheer Tenpoorte, dat ge nu weer per.
Lekt hoort ! "
" Ik hoor altijd goed, mijnheer. ik heb twintig jaar-geleden, wel is waar, eene zinking op het oor gehad,..
"

maar....

Murg lacht en mompelt : " En die kou komt telkens
terug als men van geld spreekt. "
" Wat belieft u, mijnheer Turk. "
" Mug, Murk, Kurk, Turk ! Gij geeft mij al zeer
wonderlijke namen. Straks zult gij mij nog Schurk noemen.
Nu, tot weerziens. Ik ben tevreden u gezien te hebben. Uw
dienaar, mijnheer Tenpoorte !
" Dag, mijnheer Schurk. "
Lachend verlaat Murg de kamer van den zonderlingen
buurman ; deze blijft in dezelfde houding staan. Het hoofd
altijd eenigszins opgeheven, de oogen half toegenepen,
den mond vast toegestropt, staart hij naar de deur, langs
welke de berooide edelman verdwenen is.
Eindelijk, nog niet van zijne verbaasdheid bekomen,
zegt hij
" Wat is dat nu voor 'n viezen apostel !
Met dat alles is de oude man onrustiger dan te voren ;
mompelend gaat hij in de kamer heen en weer, blijft voor
de deur staan, doet het slot springen, doch maakt he t.
andermaal open dewijl hij zich overtuigen wil dat de deur
wel degelijk sluit.
Hij heeft voor geen roode duit vertrouwen in dien
mijnheer.... Hoe heet hij ook weer ?
Nu gaat de oude man naar de gele, met citroenhout
ingelegde commode, opent ze, haalt eenige bankbiljetten
te voorschijn, vouwt ze in een papier, bindt er een sterken
draad om en knoopt dezen stevig vast.
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Wat helpt dat ? Wie kan er geenen knoop losmaken ?
Uit eene andere lade haalt hij nu roode lak en een
koperen cachet te voorschijn, steekt eene waskaars aan,
laat het brandend lak op den knoop vallen en drukt er
ferm het zegel op.
Nog eens, wat helpt dat ? een knip met de schaar, een
sneê — en de draad verdwijnt.
Op den omslag schrijft de man nu : " Dat is den eggen.dom van Henricus Tenpoorte, constscilder tot Antwerpen."
Maar wat geeft dat nu ? De schurk, die het geld nemen
wil, zal immers dat papier wel doen verdwijnen.
Indien hij het pakje eens ginder, boven op de boekenkast
legde ? Of neen, indien hij het eens in een oud boek stak ?
Maar als de nieuwsgierige bezoeker eens, in zijne kamer
gekomen, juist dat boek nam om er in te lezen ?
Indien hij het pakje in den zak borg van den overjas, die
aan den muur hangt ?
Maar indien de bezoeker eens overtuigd is dat die
overjas juist zijne gading zijn zou ?
Nooit heeft Tenpoorte meer dan nu begrepen wat
hinderpaal het is, geld te bezitten.
Indien.... Het beste ware nog het pakje in den binnenzak
te steken, neen, te naaien, met eene ferme grove naald,
met een sterken, zwarten draad — Tenpoorte naait altijd
met ijzergaren — wordt de kostbare schat in den zak
gelegd, vastgesnoerd, vastgeklonken, zouden wij schier
zeggen, en daarna wordt alles in de kamer goed gesloten ;
kist, laêtafel, provisiekast en eindelijk de kamerdeur.
Drie of vier malen grijpt de oude man de kruk vast,
draait en wringt, trekt en schudt, om zich te verzekeren
dat de deur goed gesloten is.
De schilder-rentenier gaat mompelend den trap af, staat
nog eens stil, ziet andermaal naar de deur, keert tot deze
,terug, wringt nogmaals aan de kruk en schijnt eindelijk
overtuigd, dat zij wel degelijk gesloten is.
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Mijnheer Murg moet in zijne kamer zijn, want Tenpoorte
hoort daar lachen, maar aardig lachen -- zooals een
papegaai lacht.
't Zij zoo ; hij, Murg, mag wel weten dat men hem
wantrouwt.
Hoe zal de oude schilder nu meer en meer aan zijnen
buurman doen gevoelen, dat deze. hem wantrouwen inboezemt ? De lezer zou hier een zeer eenvoudig en natuurlijk antwoord op die vraag geven ; doch een dergelijk
antwoord valt niet altijd in den smaak van den kunstenaar;
bij hem is niet zelden het antwoord buitengewoon, vreemd
zelfs.
Het moge door velen als niet afdoende beschouwd, als
dwaas uitgekreten worden, dat geeft hem niets ; dat zal
hem niet overtuigen. Ziehier tot welk middel de zonderlinge man besluit : Naast de kamerdeur van den ouden
rentenier zijn twee witte muurvakken, elk van een half el
breed ; op elk van die vakken zal hij, levensgroot, een...
gendarm in volle monteering schilderen, en met een ontzaglijke berenmuts op ; twee mannen van het gerecht, die, als
zij den binnendringer niet bij den kraag grijpen, hem ten
minste zullen zeggen : " Mijnheer, de bewoner is verwittigd ! "
Als mijnheer Tenpoorte na eene korte afwezigheid
terugkeert, vindt hij echter zijne deur onaangeroerd.
In de kamer van Murg hoort de oude rentenier niets ;
, de nachtraaf slaapt misschien, in afwachting dat zijn dag
aanbreekt.
Zijn dag ? Dat is de nacht. Zijne zon ? Dat is het
gaslicht of de maan. Zijne wereld ? Die vindt hij in de
twijfelachtige gestalten, welke zich in de donkere schaduwen versmelten, in de geheimzinnige bevolking van de
.maskerade des nachts.
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VIII.

NAAR GROOTVADER
Wij bevinden ons andermaal in het gesticht De Goede'
Herder.
't Is eene uitgestrekte inrichting, met zware en inwendig
ziellooze gebouwen, allen door een hoogen muur omgeven.
Boven dien muur steekt een milde tuil van boomgroen
uit, dat in de Lente overstrooid wordt met bloesems en
bloemen, en uit dien vriendelijken bloemkorf, zullen wij
zeggen, verheft zich een kleine kerk, op welker ranken
toren het vergulde kruis in de morgen- en avondzon
fonkelt.
Recht vriendelijk !
Binnen is het nog veel beter dan buiten ; binnen heerschen
geloof, hoop en liefde, die als een frissche zomerschaduw
op menig hart, in de wereld verdord, neervallen en daarin
de zoete gevoelens doen herleven, die er in lagen te broeien
of te versmachten.
De Goede Herder is echter geen gesticht voor verlorenen, neen ; maar tusschen de jonge wezens uit den
burgerstand, die er in opgenomen worden, komt er wel
eens een voor zooals Nelia, wier opvoeding verwaarloosd
is.
Bij het binnentreden van dat huis overvalt den kleinen
schier altijd eene huivering ; doch allengs maakt dit gevoel
van afkeer plaats voor een minzamer, en het duurt slechts
korten tijd of allen beminnen dat stille, dat vreedzame
gesticht en klampen zich als het ware vast aan de kleêren
der goede Zusters, welke zich als moeders laten beminnen.
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Nelia heeft juist dit gevoel in geheel zijne volheid niet
ondervonden. Over de Zusters heeft zij niet te klagen,
ofschoon zij omtrent deze geene goedkeuring of lofrede
laat hooren ; maar het huis is voor haar, kind der vrije
natuur ! een smachtende gevangenis.
Een gemoed zooals het hare, is niet onmiddellijk door het
schoone, door het edele dat zich rondom haar opdoet,
getroffen ; de ijsklomp dooit slechts langzaam onder de
weldadige werking der lentezon ; de ruwe steen wordt
slechts met geduld geslepen.
In den aanvang van haar verblijf heeft zij gepoogd het
huis te verlaten ; zij wilde terug naar grootvader.
Eindelijk herinnert zij zich dat grootvader beloofd heeft
haar dikwijls te komen bezoeken
en toch komt hij niet.
's Nachts als Nelia wakker is, bij dag in de kerk, in de
school of op de speelplaats, altoos hoort zij het snijdende
geschuifel van den trein in de verte verdwijnen.
Is grootvader op dien trein ? Bij dag heeft hij Benen
afstand van een kwartier uurs af te leggen, van de standplaats tot aan het gesticht : zij wacht dus, en elke minuut
is een uur lang.
Eindelijk klinkt de bel van de poort. Is hij daar ? Neen,
helaas !
Misschien moet hij in 't dorp nog eene boodschap doen...
misschien.
Minuten, uren, dagen, avonden, nachten verloopen, en
grootvader komt niet. Nelia schrijft, maar de brief heeft
geene vleugels gelijk de zwaluwen, die door de blauwe
luchtzee, in het verschiet, verloren drijven.
Grootvader is daarbij geen schrijver; Nelia begrijpt dit,
maar haar stalen gemoed lijdt zwaar, al komt dan ook geen
traan getuigenis geven van dat lijden.
Bleek wordt zij ; ja, haar oog wordt donkerder, doch
er tintelt vuur op dezes zwarten achtergrond : 't zijn
flitsen, die uit het diepste geheim van het gemoed opstijgen.
8
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Stilzwijgen is echter de regel geweest sedert Nelia het
gesticht is ingetreden ; zij volgt in alles de bestaande
voorschriften, maar zij volgt ze gedwongen en als uit
afgematheid, uit gemis aan veerkracht : gelijk de vogel,
die moe is van tegen de traliën zijner kooi op te vliegen,
eindelijk schijnbaar rustig wordt, zijne pluimen opruit, als
kruipt hij in zijn loodkleed, en blijft zitten in de houding
die zeggen wil : " Laat komen wat komt. "
Als echter de geestkracht weer ontwaakt, zal Nelia
weer Nelia worden.
Beneden in school en speelplaats is het haar te benauwd ;
boven in de slaapzalen is zij gelukkiger.
Dààr ziet men over de muren van het gesticht en over het
heuvelig landschap, dat als een damberd met verschillende
kleuren is afgeteekend, en het oog peilt den vrijen en
helderblauwen gezichteinder.
De zon laat vrij haar licht over de hoogten stroomen en
doet schaduwen in de dalen ontstaan ; de wind suizelt
ongestoord over de akkervruchten ; de vogel drijft ongehinderd in de wijde vlakte — en vrij gaan zon, wind en
vogel tot aan het huis van grootvader.
Misschien straalt dezelfde glans op het eerlijk gelaat
van den wakkeren man ; misschien koelt hetzelfde windje
zijn gebruind aangezicht, terwijl hij vast en stevig op den
stoomsleper staat en dezen donderend voortjaagt ; mis-S
schien ziet hij denzelfden vogel boven zijn hoofd zweven,
en zal hij hem willen vragen of hij tijding van Nelia brengt ?
Doch dit alles is gekheid.
Tusschen haar en de vrije vlakte ligt een onmeetlijke
afgrond, en komt Nelia beneden, dan stoot zij op den
grauwen muur, die haar van het paradijs der vrijheid
afsluit.
De zachtaardigheid der Zusters kan het stug gemoed
van het meisje niet doen week worden, ten minste voor
het oogenblik niet, en echter mag men niet zeggen dat
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Nelia oproerig of boosaardig is ; zij plooit zich, maar als
heene gedresseerde leeuwin, altijd gereed om aan de hand
des meesters te ontspringen.
Nelia is voor hare meesteressen een gesloten boek ; zij
kennen de geheimen van haar leven niet ; zij weten niet
-wie zij eigenlijk is, noch wat hare moeder geleden heeft ;
zij weten niet dat zij, de dochter, van dat lijden niets weet
,dan de sombere woorden : " Ze hebben mijne moeder
,gejudast. "
Nelia is in het huis De Goede Herder bekend onder den
naam van Nelia Gorl, dochter van den machinist Gorl, en
dit zeker is geen stand om bij kinderen, die, zelfs de
.geringsten, beweren allemaal iets te zijn in de samenleving,
ontzag in te boetemen,
Terwijl de kinderen juichen, jubelen, dartelen, wild zijn
,.als jonge katten of honden in een sneeuwveld, staat Nelia
en denkt, men weet niet wat.
tegen den muur en ziet
Andere kinderen, die meenen te groot te zijn om te
spelen, of zich te deftig wanen om met deze of gene in
betrekking te komen, wandelen in het lommer der speelplaats en zien met blijkbare minachting op de dochter van
den machinist.
Voor het eerst in haar leven gevoelt Nelia, dat een
naam waarde heeft in de wereld ; zij weet dat zij er eenen
heeft, doch in haat tegen die, welke hare moeder gejudast
hebben, heeft zij hem nooit aan Gorl gevraagd.
Indien zij dien naam nu op de tong had, zou zij hem
,die kleine nufjes, die praatmaakstertjes, in het aangezicht
kunnen werpen !
Doch machteloos is zij, machteloos tegenover de kleine
'kinderen, die haar sarren en plagen ; met den duim aan
den neus gezet en de vingers wijd uitgespreid, leelijke
gezichten trekken ; haar heks noemen, om hare donkere
,pogen en haar onbegrepen stilzwijgen.
Machteloos is zij tegenover de groote meisjes, die met
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opgezetten wil haar minachtend voorbijgaan ; machteloos
tegen de regeltucht in het gesticht, gelijk tegen de steenere
vesting, die het geheele huis omgeeft.
Het schooluur is voorbij ; als een gonzenden zwermhommels is de jeugd naar buiten gestormd en valt op de
speelplaats.
Rondom Nelia danst eene bende kinderen gelijk eenewolk muggen ; allen sarren de heks met gebaren en
woorden, doch blijven voorzichtig op afstand.
In den beginne heeft een flauwe glimlach over Nelia's,
lippen gezweefd ; doch die glimp van wilwellendheid.
verdwijnt en maakt plaats voor eene tegenovergestelde
uitdrukking.
Nelia staat in eenen hoek en tegen den muur ; donkerder
dan op gewone tijden is haar oog, bleeker is hare gelaatskleur ; scherp teekent zich de trek van grammoedigheid
rondom haren mond af.
De Zuster, met het toezicht der speelplaats belast, is}
voor het oogenblik afwezig.
Heeft het sarren lang genoeg geduurd ?
Nijdig schiet Nelia eensklaps toe, grijpt eene der
plaagsters vast, en de slag, door haar gespierde hand
toegebracht, doet het kind als een kegelbal door het zandt'
rollen.
Al de kleinen vluchten van schrik bevangen naar de
andere zijde der speelplaats ; zij schuilen daar bijeen als
een troep bange lammeren ; de Zuster schiet toe om het
huilende kind te helpen opstaan, en Nelia herneemt hare
plaats tegen den muur.
Zij is, zooals ze daar staat, met haar vlammend oog,
gesloten lippen, bleek gelaat en donkerzwart haar, het
beeld van den engel in oproer !
" Nelia, " vraagt de Zuster, " waarom slaat gij dat
kind ? "
Met volle recht kan zij zeggen : " Men judast mij,
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doch als Nelia eens ten onrechte gekrenkt is, acht zij het
beneden hare waardigheid zich te rechtvaardigen.
Ook zwijgt ze en de Zuster beveelt haar de speelplaats
te verlaten en naar binnen te gaan ; doch Nelia verroert
zich niet.
Drie of vier Zusters snellen toe ; de bende plagende
hommels, muggen en vliegen schuift weer langzaam,
nieuwsgierig, met groote oogen en gapenden mond naderbij, terwijl de kleine " voornamen'' van verre blijven staan
wen jammerlijke uitroepingen laten hooren over de boosheid
van dat gemeene schepsel, dat men in eene fatsoenlijke
kostschool niet mocht toelaten !
Noch verzoek, noch gebod, noch bedreiging gelukken er
in Nelia de hoogergezegde houding te doen verlaten.
't Komt omdat de storm in haar nog niet bedaard is.
De Zusters zelven wagen het niet haar te naderen en de
Bovenier, een kerel als een boom, wordt geroepen om de
,oproerige tot reden te brengen.
Als het meisje dien reus op beslijkte klompen, in zijn
rood baaien kamizool, met een ouden, strooien hoed op het
half kale hoofd, kalm, glimlachend en als zeker van zijn
stuk, ziet naderen wordt zij bang ? neen ; maar zij wil
niet dat die bullebak zijne vingers aan haar lijf steke, en
gewillig gaat zij weg.
Wat kwetteren nu de stemmen van al die kleine plaaggeesten ! De Zusters kunnen geene stilte bekomen ; de
" krabbeljacht " schreeuwt tegen de heks, is diep ver-,ontwaardigd over hare stoutmoedigheid, tiert, raast, slaat
jammerend de handen samen en denkt niet anders, of de
booze heeft de heks tusschen al die kleine, zoete duif kees
en onschuldige lammekens gezonden.
Voortdurend weigert Nelia te antwoorden ; de hovenier
zet haar voorloopig in het waschhuis, welks deur men
sluit, in afwachting dat de overste eene beslissing neme.
In dat vertrek vindt men niets dan eene houten bank,
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eenige tobben en emmers, en een fornuis met verroeste
ijzeren deur.
Koppig zwijgend zet Nelia zich op de ruwe bank, laat
de ellebogen op de knieën rusten en legt de kin in de twee
opene handen.
De kinderen, die naar de kapel gaan, komen kwetterend
voorbij ; sommigen gaan eens terloops door het venster
piepen, tegen de groenachtige en verweerde ruitjes kloppen
en ijlen dan weer bang weg.
De avond daalt ; de maan staat in hare geheele volheid
aan den hemel, straalt in het waschhuis en teekent er
lichtvakken en schaduwen op den witten muur.
Nelia heft het hoofd op, als zij, in de doodsche stilte die
er heerscht, uit de kapel den orgeltoon, hoe onduidelijk
dan ook, hoort opstijgen.
Nu ziet zij ook het licht der kapel dat de hooge vensters
in goudgele vakken herschept, welke íich in de grauwe
muren afteekenen.
Niemand beweegt zich op de binnenplaats ; zooeven is
slechts eene zwarte gestalte, de hovenier, uit den hof
gekomen. De gloeiende tabak in zijne pijp was als een
vurig oog, dat een oogenblik door het glas in het waschhuis
loerde en daarna over de plaats wegdreef.
Nelia richt zich op ; de eenzaamheid wordt voor haar
vervelend ; zij trekt aan het venster, dat opengaat, en van
de bank springt zij nu op de binnenplaats.
Het denkbeeld van te vluchten komt slechts bij haar op,
als zij eenig gedruisch in het hoofdgebouw hoort. Snel
sluipt zij in den hof ; daar is zij voor het oogenblik veilig ;
zij staat in de schaduw van een breedgetakten boom, wiens
loof boven haar hoofd murmelt en ritselt.
Nelia ziet duidelijk den hoogen muur, die tot boven toe
bezet is met knoestige leiboomen, als zoovele trappen.
vormend, die naar het toppunt leiden.
Nelia meet de hoogte, slaat de handen om en in de
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takken, zet den voet op den laagsten tak, klautert met de
behendigheid eener kat naar boven en bereikt, niet zonder
hare kleêren te scheuren en hare handen te bezeeren, den
spits gemetselden rug van den muur.
Beneden haar, aan den buitenkant, breidt zich schijnbaar
een donkere afgrond uit, en wat deze bevat weet het meisje
niet ; doch daar beneden is zij buiten --- buiten in het vrije
veld !
Nog aarzelt zij, doch in de verte schuifelt de locomotief,
en 't is of grootvader haar roept !
Nu slaat zij hare handen om den rug van den muur,
laat stout het lichaam zakken en hangt. Een onbeschrijf baar
gevoel kriemelt door al hare ledematen en tot in heure
haren ; zij bidt om hulp, bidt om redding....
Eindelijk is het gewicht van haar lichaam te zwaar voor
hare handen : zij laat den muur los en langs dezen afschavend, bonst zij dof op het gras aan den voet der
omheining neer.
Nelia richt zich op ; de stoomsleper schuifelt heviger en
zij, zij antwoordt : " Ik kom, ik kom, grootvader ! " Bezeerd
heeft zij zich niet ; doch hare handen zijn vochtig ; zij
bloeden aan de toppen en het bloed marmert haar kleed.
Snel verwijdert zij zich van de plaats, waar ze gevallen
is ; doch na eene poos voortgegaan te zijn, staat ze stil en
staart op het gesticht, welks schaliëndaken in het maanlicht
blinken, als waren zij van gepolijst staal.
" Ik heb, " zoo denkt ze, " ik heb niets tegen u, niets
tegen de Zusters, niets tegen Onze Lieve Vrouwken ; maar
ik moet, ik moet naar grootvader. "
Nu vervolgt zij stout haren weg, en het gesticht is
weldra uit haar gezicht verdwenen, wanneer zij zich nog
eens bij toeval omkeert.
't Is een wonderlijke, een tooverachtige nacht, na een
overschoonen najaarsdag. Aan den Oostkant stijgen allengs
wolken op, die zich als witgrauwe rotsen verheffen en de
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maan verbergen ; aan den Westkant blijft de hemel blauw
en met sterren bezaaid.
Geen donder dommelt in de verte, maar telkens ontbrandt
aan den Oostkant het ijllicht en kleurt, tot hoog aan den
hemel, de wolkenbrokken en dezer spitsen. Die vertoonen
zich een oogenblik als waren de doms, torens en koepels
der halve wereld daar, in een grootsch panorama, bijeengebracht en door het licht van een ander leven bestraald.
Nelia is, men weet het, van natuur niet bang, zelfs niet
in den eenzamen nacht ; doch dit tafereel treft haar.
Zij blijft stil aan den boord van eenen weg en staart
met een kloppend hart op het verschijnen en verdwijnen
van die verlichte koepelstad, ginds hoog aan den hemel
gebouwd.
Telkens dat het ijllicht ontbrandt, kleurt het den omtrek
en de plaatsen waar Nelia zit, met een doodsbieeken glans
en dan verschijnen de boomen in een zonderlingen gloed,
waarbij geen kunstvuur het halen kan.
Geen stap doet het meisje verder ; zij wil daar, op die
plaats, den morgen afwachten, zien waar de spoorweg ligt,
en, langs dezen voortgaande, zou zij Antwerpen wel
bereiken.
Allengs wordt het tooverlicht in het Oosten uitgedoofd ;
nog schiet er soms een glans op, gelijk eene vlam uit een
wegstervend steenkoolvuur, en eindelijk wordt het donker.
Op eenigen afstand van haar beweegt zich een lantaarnlicht, dat nu verschijnt, dan verdwijnt ; het drijft voort en
komt nader.
Allengs ontwikkelt zich een zwarte gestalte, min of
meer door het licht beschenen ; dit laatste straalt op den
grond, op heg en struik, en drijft eindelijk voorbij.
In de verte slaat het uur op den dorpstoren, doch Nelia
kan de slagen niet tellen.
Een verwijderd gerucht stijgt dommelend op ; Nelia
eent het oor en luistert aandachtig, en, naarmate het
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tgedommel grooter wordt, verschijnen er twee vurige oogen,
{en het meisje opspringend roept uit :
" Daar is grootvader ! "
De zware en lange trein snijdt, op korten afstand van
de plaats waar Nelia zich bevindt, voort ; de rook gulpt in
breede witte wolken uit de pijp ; beneden zaait de sleeper
,een vragen hagel, en juichend en schuifelend kondigt hij,
dde vuurvogel zonder vleugels, zijne komst aan.
" Grootvader, grootvader ! '' roept Nelia.
Op den sleeper staan, in den gloed van den helleoven,
twee zwarte gestalten ; doch is Gorl een van deze ?
Nelia denkt het ; 't is echter een raadsel.
Het monster, met zijn zwarten staart, is voorbij geschoten
en in de verte sterft het gedommel weg. Genoeg die
verschijning is voor Nelia een handwijzer, eene vuurbaak,
die haar weldra den onbekenden weg zal aantoonen.
Wanneer zal ze bij grootvader zijn ? Hoe zal zij er
komen ? Ziedaar vragen, welker antwoorden haar weinig bekommeren ; binnen eenige uren zal de morgen
aanbreken, en het meisje zal een langen weg vóór zich
hebben.
Op den avond van den dag dat Nelia het gesticht verlaten heeft, is Marc Gorl thuis gekomen ; doch hij is naar
gestemd ; er komen soms gevoelens in hem op, die hem
wel eens doen mompelen : " Ik geloof dat ik weer kinds
word. "
Het ruwe gemoed van den machinist wordt soms week,
en dat zijn gevoelens, die hij zich herinnert ook in zijne
jeugd ontwaard te hebben --r lang, zeer lang geleden.
Voor geen maand loon zal hij openlijk bekennen hoe
,aardig het hem soms in het binnenste is. Dan schiet hem
" de krop in de keel "; zijn oog wordt vochtig en het nat
loopt door de diepe rimpels zijner wang.
Die indruk vat hem telkens aan, als hij 's avonds thuis
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komt en hij bij vergissing op de deur heeft geklopt,
vergetende dat binnen hem niemand wacht.
" 't Is waar, " mort hij dan en zoekt den sleutel in zijnen
zijzak.
Nu weer, op genoemden avond, komt die gekkighei d .
boven en zij wordt grooter als hij is binnengetreden ; geen
lichtje glanst in de kamer, geene stem klinkt uit de n,
donkeren hoek hem tegen.
In zijne verstrooidheid heeft hij " Nelia ! " geroepen
Hoe men zich toch, zelfs aan een vreemd kind, hechten
kan, niet waar, Gorl ?
Marc treedt in de kamer welke wij kennen ; hij doet
een lucifer ontbranden, die los in zijnen vestzak zit en
ontsteekt het lampken — en zie, dat lampken doet hem
nog meer de verlatenheid gevoelen waarin hij verkeert.
Vroeger brandde het zoo helder ; nu is het glas zwart.
geblakerd en de geelroede vlam verheft zich tot eene wiek
met zwarte korst ; 't is om aan een doodslichtje te doen
denken.
Alles ligt nog in de kamer zooals Gorl deze 's morgens
verlaten heeft ; de kachel is verroest ; zij ziet er uit als een
neger, die zich rood op de kaken heeft gewreven, of als
een stoker van den spoorweg, die den ganschen dag zwart
geblakerd wordt, en wiens roode geneverneus door het
zwart heen glimt.
Gorl is vermoeid ; hij zet zich een oogenblik in den
ouden leuningstoel en vraagt zich af of de loomheid,.
lamheid, vadsigheid, lusteloosheid, die hem overvalt, niet
aan ziekte moet toegeschreven worden ?
De man sluimert in ; neen, hij slaapt niet ; hij verkeert
in dien half wakenden, half slapenden toestand, waarin
men denkt alles duidelijk te hooren wat den dwalenden
geest opdammert, en waaruit men telkens weer wakker
schiet.
Dan houdt men den adem in en luistert, om zich te
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overtuigen of men inderdaad gehoord heeft wat men
hoort, en men dommelt weer in, overtuigd dat men niets
hoorde.
Gorl heeft in dien slaap hooren kloppen — duidelijk
hooren kloppen ; hij meende zelfs te hooren roepen
" Grootvader ! " en als hij wakker is en opschiet, waant
hij dat Nelia buiten staat.
Nu hoort hij niets meer ; indien Nelia inderdaad aan de
deur ware, zou zij immers zoolang niet wachten om andermaal te kloppen ?
De man doet de kap van het lampken, opdat het licht
helderder naar buiten en door de reten der blinden schijnen
zou, en Melia des te gemakkelijker zien kunne dat er
iemand thuis is.
Zinsbedrog, anders niet !
Tot tweemaal toe meent Marc dien klop en die stem te
hooren ; doch hoe aandachtig hij ook luistert, alles blijft
buiten stil.
" Vervloekt, " mort Gorl, " hier kan ik het niet meer
uithouden ; ik moet lucht hebben ; ik moet menschen zien ! '
en hij blaast het licht uit en opent de straatdeur.
In de straat is alles stil ; de meeste wroeters, zijne
geburen, zijn reeds in de rust of zoeken elders uitspanning
na eenen dag werk. Immers, het huis van den werkman is
zoo weinig geschikt om het familieleven aan te kweeken
Marc Gorl doet nu wat hij vroeger zelden deed : hij,
gaat naar de herberg De vier Trompetters, waar lichte
spraak, lach en drank is, en waar hij al die loomheid en die
dwaze denkbeelden zal weten te verjagen.
De vier Trompetters heeft niets eigenaardigs, tenzij het
uithangbord, waar vier trompetters in de kleedij van
Louis XV op één paard zitten. Het paard heeft twee
zichtbare en twee onzichtbare pooten, gelijk de trompetters
vier zichtbare en vier onzichtbare beenen hebben, en de
drie eersten hebben dit kenmerkends, dat zij door hunnen.
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opvolger in het linkeroor geblazen worden, zonder dat hun
dit schijnt te hinderen.
Binnen blijkt het eene oude soliede herberg : dit wil
zeggen door de banken langs den muur, de lange, smalle
tafels, en de stoelen, die van stevig eikenhout zijn en reeds
erg zwart worden.
Op het einde der gelagkamer staat het buffet, doch de
tabakwolken, die tot tegen de zoldering hangen, zijn zoo
, slik, dat men bij het binnenkomen moeilijk ontdekken kan,
wat schepsel daar ten troon zit.
't Is dan ook juist geene koningin, geen engel, die uit de
nevelen te voorschijn komt, als er in de gelagkamer geklopt
of op geroepen wordt : 't is eene oude, dikke kasteleines
met bruine zwadderkaken, op sloffen, en een koperen bril
met ronde glazen op den neus, die, barsch op haren troon
gezeten, kousen stopt zoolang men haar niet roept.
Op het drie kwart gedeelte van eenen stoel, zit, leunt
en rookt de baas : een kerel als een boom, met grove
kneukels, een min of meer geronden rug en een rosgrijzen
baard.
In een stikkender nevel en onder het licht van twee
gasbekken, zitten een tiental werkliê, die reeds in den
vooravond hun werk verlieten en nog niet naar huis zijn
teruggekeerd ; 't is betaaldag geweest, en het zilver danst
zoolang in den zak, totdat het er zal uitgedanst zijn.
Zoo min als wij, let Gorl op de half zwarte gezichten,
veelal stokers van den spoorweg, die, met de ellebogen op
de bemorste tafel geleund, elkander lachend ruwe woorden
toewerpen, met schorre stem zingen of spotten.
Gorl's oog valt op twee personen die, in eenen hoek der
gelagkamer, piket spelen.
Een dezer is een jong en sterkgebouwd machinist, met
gebronsd gelaat, waarin de oogen, zoo wit als eierschelpen,
sterk spreken ; hij is nog in zijn werkmansvest, en zijn grof
gekneukelde handen maken de niet meer zuivere kaarten
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nog zwarter. In tegenoverstelling van zijn partner, is
hij een driftig speler. De tegenpartij is als heer, ofschoon
eenigszins verwaarloosd, gekleed ; hij is van middelbaren
leeftijd, doch haren en baard zijn reeds witgrijs....
Zijne hand, die de kaart met veel vlugheid, met zekeren
chic opneemt, uiteenspreidt en ineenschuift, als zijn kameraad die een voor een met zijn knokkelig stijve vingers
opvat en op hare plaats steekt — zijne hand is mager en
blank, een bewijs dat zij niet werkt en bij het werk ook
niet thuis hoort.
Denkt men iets dergelijks als men zijn lange vingers
ziet, dan toch zal men dit niet meer zeggen als men zijne
taal hoort : deze is even ruw en brutaal als die de van
overige aanwezigen.
Gorl heeft bij den eerste oogslag Murg herkend en,
ofschoon hij sedert lang weet dat Murg geen toonbeeld
van orde en deftigheid is, hindert het hem toch dien man,
dààr,. in die herberg en in dat gezelschap, te ontmoeten.
Murg ziet niet op ; hoe onverschillig hij dan ook schijnt
te spelen, volgt hij de minste gebaren zijner tegenpartij en
speelt hij in waarheid zeer aandachtig.
Nu Murg naast hem aan tafel eene schaduw ontwaart,
die hem min of meer belet, in dien gedompten dampkring
en met het reeds beneveld gaslicht, zijne kaarten duidelijk
te onderscheiden, heft hij eenigszins driftig het hoofd op
en zegt :
" Zeg eens, gij groote lantaarn en klein licht.... Ha, zijt
gij 't, Gorl ! "
" Mijnheer Murg, " antwoordt de werkman bij wijze
van groet.
Waarom houdt er Murg zoo dringend aan dat Gorl
niet zou staan daar waar hij nu staat ? Waarom is het
hem liever dat hij aan de andere zijde der tafel plaats
neme ? Die man toch speelt niet gelukkig en zou misschien
goeden raad noodeg hebben.
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Eensklaps maakt de werkman een driftige beweging,
werpt de kaarten weg en stoot Murg driftig een vijffrankstuk toe, als bekende hij verloren te hebben ; doch een
gevoel van vlammende wrevel en haat teekent zich op
zijn gebronsd gelaat af.
Murg wil de hand op het geldstuk leggen ; doch Gorl
belet het hem, en driftig schuift hij het den werkman
andermaal toe.
Zonder dat Gorl een woord gezegd heeft, roept zijn
jonge en struische makker met bevende stem :
" Niet waar, Gorl, het komt hem niet toe : ik verdenk
'hem dat hij valsch speelt ! ' en zonder een antwoord af
-te wachten, slaat hij zijne tegenpartij de kaarten in het
aangezicht.
Murg is opgestaan ; hij is bleeker dan gewoonlijk, doch
,er speelt nog eene soort van glimlach om zijne fletsche
lippen.
Als rechtvaardiging zijner handelwijze werpt hij enkel
,den werkman een " Gij liegt ! " toe ; niettemin kiest
iedereen partij tegen Murg.
Deze is immers de eenige " menheer '' daar aanwezig !
Van alle kanten dringt men naderbij ; de monden spuwen
'beleedigingen, ruwe woorden en bedreigingen uit ; de
vuisten zijn gebald ; een zwartbruine hand, als een leeuwenklauw uitgespreid, valt op de borst van Murg, 'frommelt
al wat kleedsel is daar in een machtige greep bij elkaar, en
scheurt onder het schudden, overjas, vest en hemd.
Gelukkig is Gorl daar om Murg te ontzetten.
" ik zeg niet dat die heer valsch speelt, " zegt Gort,
'" maar zeker zijt ge niet tegen hem opgewassen, en ik weet
niet of gij, een simpel werkman, niet meer beschaamd
zoudt moeten zijn dan hij, omdat gij uw loon, het bestaan
van vrouw en kind, zoo roekeloos waagt. "
Die woorden kunnen niet beletten dat Murg met geweld
naar de deur wordt gedrongen.
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De deur uit ! Weg met den valschspeler !
Aan de deur steekt God zijne twee armen uit en slaat ze
,als twee dreigende molenwieken rond ; nu laat hij Murg,
onder een der armen door, naar buiten vluchten en belet
zijne kameraden hem te volgen. Ook de tierende en
razende groep werklieden, zonder dat ze nog juist weten
wat er voorgevallen is, stormt buiten.
Velen hebben zich reeds met Murg aan het spel gewaagd,
en, aangezien iedereen verloor, zijn de woorden " valschspeler '' genoeg om de oplossing van het raadsel bij eiken
ongelukkigen speler te vinden.
Buiten moet Gorl den ongelukkige letterlijk beschermen,
en elke bescherming zou nutteloos geweest zijn zonder
Gorl, die een wezenlijk gezag over de werklieden uitoefent.
De machinist trekt Murg mee in de richting van zijn
huis ; doch men volgt beiden op, onder eenen hagelslag
van ruwe woorden, vloeken en beleedigingen.
Murg schijnt over dit alles niet ontsteld ; soms wil hij
stilhouden en de vervolgers met dezelfde munt betalen.
" Zwijg, " duwt hem Gorl toe, " zwijg, gij hebt ongelijk !
Gij speeldec oneerlijk ! Foei, en dat van hem die een zoo
9rooten naam draagt ! "
De herinnering aan zijnen oorsprong zou gewis bij
iemand, die nog eene vonk eergevoel in het hart heeft, als
een donderslag hebben geklonken ; bij Murg brengt zij al
niet veel meer teweeg dan een schouderophalen.
De groep dreigende werklieden wordt gedurig grooter ;
een enkele kreet, die uit het volk opstijgt, brengt de nieuw
aangekomenen al spoedig op de hoogte van het gebeurde,
en de laatsten vermenigvuldigen de ruwe woorden der
eersten.
De vijandelijke betooging wekt nu ook de aandacht
-ener zwarte gestalte, die op den dorpel van Gorl's huis
gezeten is.
Een oogenblik te voren stond zij nog recht, en klopte
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en luisterde of er binnen niemand op het geklop antwoordde.
't Is Nelia — die den verren weg deels te voet, en
eindelijk, herkend door eenen machinist, deels op eenen
trein heeft afgelegd. Kort nadat Gorl was uitgegaan, heeft
zij de huisdeur bereikt.
Het meisje, ofschoon zwaar vermoeid, rijst op bij het
naderend volksonweer, luistert, en vangt elk der woorden,
op, die als bliksemflitsen uit die zwarte aandrijvende wolk
schieten.
Nu Gorl nader komt, roept zij hem toe :
" Grootvader, grootvader ! "
Gorl herkent de stem, vergeet Murg, vliegt naar de
deur en, het kind in zijne armen klemmende, antwoordt hij :
" 't Was of gij dezen avond komen moest, Nelia ! "
" Ik kon het ginder niet meer uithouden ! " zegde ze.
" 't Is goed, 't is goed, kind ! Kom maar binnen ! Grootvader is blij dat ge weer hier zijt ! "
Met een bevende hand opent Gorl de deur, stoot Murg
eerst, daarna Nelia binnen, sluit de deur, en wacht eenige
oogenblikken.
Buiten trekt het onweer, uit eerbied voor Gorl, af ; nog
een kreet, nog een luid gelach, nog eene bedreiging en de
werkliê gaan rechts en links hunnen weg.
De speler heeft, gelukkig, door bemiddeling van Gorl,
het geldstuk mogen behouden. Wie weet of men in het
tegenovergestelde geval, en niettegenstaande a Ilen eerbied
voor Gorl, dezes huis niet hadde aangevallen en afgebroken I
Gorl doet een lucifer ontbranden en ontsteekt de kleine
lamp.
Nelia zit op eenen stoel en staart met strak oog naar
Murg, die tegen den muur leunt. De man is blootshoofds,
de lange, grijze haren zijn in wanorde, de kleëren gescheurd ;
op het bleek gezicht teekent zich de ontroering af en de
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cynieker beeft, nu Nelia's helle en brandende oogslag op
hem gevestigd is.
Nu weer, gelijk eenige maanden geleden, maakt de
ontsteltenis zich van Murg meester ; hij bedekt zich het
gelaat met eene der handen.
Nelia heeft hem echter wel herkend ; gelukkig vermoedt
zij niet in welke betrekking zij tot hem staat.
Dit tooneel gaat sneller voorbij dan wij het schrijven.
Nog sukkelt Gorl met het glas der lamp, nu Murg
eensklaps zich omwendt, het slot der straatdeur terug trekt,
buiten loopt en in de duisternis verdwijnt.
Wat doet hem zoo onverwachts en zonder een woord
te spreken de vlucht nemen ? Is het schaamte tegenover
zijne dochter, of vreest hij enkel weer zich jegens haar
in een moeilijken en onaangenamen toestand te bevinden ?
Vreest hij onthullingen van de zijde van Gorl, onthullingen
van die van Nelia ?
Ofwel rijst er een gevoel uit verleden dagen in hem op ?
Gelijkt dat meisje met haar brandenden oogslag aan de
arme ongelukkige en gefolterde Anna Eerling ? Ja, 't is of
zij van de dooden is teruggekeerd, nu de dochter hem
daar, in het halfdonker, zit aan te staren.
Gorl zelf, die allengs beseft hoe moeilijk de onverwachte
omstandigheden zijn, waarin allen zich bevinden, is zoo ontroerd, dat hij den vluchteling geen woord achterna roept.
" Grootvader, wie is die man ? " zegt Nelia vinnig.
" 't Is... " en de stem van Gorl beeft, " 't is een ongelukkige. "
Hij heeft de woorden op de lippen gehad : " 't Is uw
vader ! " doch gelukkig stoot hij ze terug. Moest het kind
in die smartelijke omstandigheden haren vader leeren
kennen ?
Nelia vraagt niets verder. Wat geeft het haar ook wie
die man is? Zij is weer thuis ; zij is bij grootvader, en deze
heeft haar goed ontvangen.
9
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Die voldoening drukt ze niet uit in levendige woorden,
in driftige en koortsige gebaren, neen ! Geen kus, geen
traan doet uiterlijk den indruk blijken ; zij zegt enkel
nogmaals en vastberaden :
" Ik kon het ginder niet uithouden ; ik kom naar huis. "
Het overige der geschiedenis zal Gorl later, in korte en
afgebroken woorden, met ja en neen, en na verloop van
zekeren tijd, wel vernemen.
Voor Nelia bevat het gebeurde immers zooveel verwonderlijks niet : het is ginder niet naar haren zin, men
judaste haar; zij is 's avonds over den muur geklommen
en hoorde in de verte de stoomfluit ; 't was of grootvader
haar riep ; toen het morgen werd, volgde zij de baan,
totdat men haar in eenen goederenwagen opnam en vogelvlug naar Antwerpen voerde.
Dat is alles : welnu, wat verwonderlijke is hierin te
vinden ?

IX.
DE RAVEN ZIEN ELKANDER WEER.

Het najaar met zijne gele, zwindelende blaften, zijne
snerpende wind- en regenvlagen, grauwe wolken, flauwe
zon, donkere waterplassen op de wegen, is gekomen.
De zwaluwen zijn naar een zachtere landstreek verhuisd,
maar de raven zijn teruggekomen , -- vooral de nachtraven.
Hun seizoen begint : de lange avonden, de lange nachten
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:met hunne gassterren, wulpsche schouwburgen, ontzenuwende nachtfeesten, liederlijke kroegen en speelholen, die
den nacht in dag herscheppen.
Adelbert Bronveld is uit het Zuiden teruggekeerd, en
gelijk de punt der naald naar de magneet trekt, zoo trekt
Bronveld naar Murg.
Murg is echter eene dwaalsterre en moeilijk te ontmoeten.
Als men aan dagmenschen, die hem sedert jaren gekend
hebben, zou vragen naar Murg, zij zouden antwoorden :
" Murg ?... 't Is jaren geleden dat ik hem niet meer
,gezien heb. Murg ?... Die moet sedert lang dood en
begraven zijn. "
De schuldeischers weten dit nochtans beter ; doch zij
moeten trachten hem in den nacht op te sporen, en daartoe
lijn velen, niet waar, Murg ? te groote slaapkoppen.
Bronveld is naar het huis gegaan, waar Murg vóór zijn
vertrek eene kamer bewoonde. Boven gekomen, klopt hij
,op eene deur, doch, in plaats van de nachtraaf, verschijnt
er een witrood spook.
't Is negen uren en mijnheer de " constschilder " Tenpoorte maakt zich juist gereed om naar bed te gaan, nu
reen hevige klop op de deur hem doet terugdeinzen.
Met zijn koperen blaker in de hand en bijzonder slecht
geluimd, gaat de oude man naar de deur en verschijnt
daar met eene hooge, witte, gepluimde slaapmuts op, die
onder de kin zorgvuldig met twee lintjes is vastgebonden ;
verder in eene gloeiend roode onderbroek, terwijl het
licht der waskaars eene aureool om den punt van zijnen
neus teekent.
Bronveld tracht in dien wonderlijken burger zijnen
vriend Murg te herkennen ; doch nu deze hem een barsch
" Welnu? " toenicht, deinst de bezoeker achteruit en vraagt
.beleefd :
" Mijnheer Murg ?... "
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" Wat, Mug ?... Wat, Murk ? Die woont hier niet
meer ! "
En de deur wordt gesloten, het slot omgedraaid, en,
mijnheer Bronveld hoort den ouden man nog donderen,.
gewis tegen de nachtraven die zoo laat in den avond
fatsoenlijke menschen in hunne rust komen storen.
" Ha, die woont hier niet meer ! Waar woont hij dan ?
" Dat weet niemand in huis, noch boven, noch beneden ; .
doch men zoekt naar hem — met belangstelling.
Bronveld verlaat het huis, slingert door eenige straten
die, na zoo eene lange afwezigheid, altijd iets nieuws voor
voor den wandelaar opleveren, gaat in de club, slijt er
eenige uren op de fluweelen kussens, gaapt er naar de
rollende biljartbollen en gaat eindelijk weg. Men speelt er,.
ja ; maar de kaarten hebben vandaag geene aantrekkelijkheid voor Bronveld.
Adelbert herneemt zijne wandeling in de straten ; 't is.
eindelijk één uur.
De straten zijn eenzaam ; slechts hier en daar schuift
eene zwarte gestalte langs de muren ; op het voetpad.
schuifelen en dansen koortsig, als hebben zij den Sint-Vitusdans, eenige dorre blaêren, die de wind misschien over
gevels en daken heeft aangebracht.
Bronveld komt aan den Kruidtuin, aan het gasthuis,
grenzende, die rechts van den wandelaar zijne donkere
boom- en heestertoppen verheft en door het gaslicht
beschenen en met schaduwen doorploegd, een uitgestrekt
dal schijnt te zijn.
De wind schudt voortdurend eenige dorre blaêren naar
beneden, om daar nog een oogenblik te trillen, te leven, te
dansen, later door hagel en sneeuw aan elkander vast Lekleven, met dezen vermengd te worden en eindelijk te
verdwijnen.
Bij dien blaêrendans kleppert soms het glas der lantaarns,
zijn dat de castagnetten ? --- en suizelt de wind in,
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,de boomtoppen --- zijn dat de bromstemmen van het
geheimzinnige orkest ?
Nu, een plezierige partij is dat blaêrenbal niet, en het
komt Bronveld dan ook vreemd voor, dat eene zwarte
gestalte over de hardsteenen leuning ligt en naar den
overkant in den donkeren Kruidtuin staart.
Nog meer verwonderd is de nachtraaf, als hij meent
iemand zijner vrienden, en nog wel Murg, te herkennen.
" Murg ! '' roept men aan dezen kant.
" Bronveld ! '' antwoordt men van den anderen.
" Wat, duivel, doet ge hier? "
" Ik mediteerde, " zegt Murg, met dien cynieken lach
-hem zoo eigen ; " ik mediteerde over de ijdelheid der
wereld, die des te treffender wordt bij eene ledge geldbeurs,
maar nu ik u zie heb ik hetzelfde gevoel als de hond, wien
teen gebraden ganzenpoot in den bek zal valt. "
" Eeuwig hongerige Murg ! "
" Ik dacht zooeven dat het leven niet ongelijk is aan het
, omdolen in dien donkeren hof, waar men in zekere seizoenen lekkeren bloemengeur opsnuift en andere zoete
levensontmoetingen geniet ; maar toch onverhoeds den
neus aan stukken loopt, om eindelijk, ginder achter de
:boom gin, door den knokkeligen policie-officier, dien men
dood " noemt, vastgegrepen en in het doodenhuis van
het gasthuis gebracht te worden. "
" Waar Murg toch aan denkt ! "
" Nu gij echter terug zijt, komt er weer levenslust in mij
op. Gij alleen hebt nog geen onaansprekelijken buldog als
schildwacht aan de deur uwer geldkast gelegd. Waar komt
,:ge vandaan gewaaid, oude jongen ? "
" Van Monaco. "
" En is de oogst goed geweest ? "
" Slecht, doorslecht. "
44
ge zijt eene duif, die u door de croupiers vreeselijk
laat plukken. "
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" Zijt gij dan een zoo groote arend geweest ? " zegt:
Bronveld bitter, die zich altijd ongaarne zijn ongeluk in het.
spel hoort verwijten.
Murg lacht.
" Gij hebt gelijk, " antwoordt hij, " ik ben er zoo,
koninklijk door heen gedobbeld, dat de ellebogen door
mijne mouwen, de teenen door mijne schoenen, de haren
door mijn ouden vilt steken ; maar het geluk moet eens
komen, en in dat geval zal ik het wel vastgrijpen, onverschillig waar, bij den neus of bij de ooren. "
Bronveld wil van gesprek veranderen.
" Ge zijt verhuisd, Murg ? "
" ja, die ezel van een huisheer speelt altijd een anderdeuntje op zijne draaiorgel dan ik zing, dat verveelde mij,
op den duur. "
" Gij zingt gewis, gelijk gansch uw leven : L' or est une

chimère. "
" juist zoo, dat moest het voor 'nen dief en voor 'nen,

schuldeischer zijn. "
" Welnu, dan is het voor uwe schuldeischers. "
Murg antwoordt lachend : " Wel hekome het hun. "
" Om nu, " zoo spreekt hij voort, " van zijn morgenen avondmuziek verlost te zijn, ben ik verdwenen als eera,
Chineesche schim op den muur. Ik dacht een oogenblik
voor eenige dagen bij u te gast te komen. "
" Dat kan niet, Murg. "
" Is hare strenge hoogheid, mevrouw Bronveld terug ? "`
" ja, zij is terug. "
" Dan verwondert het mij dat ge hier nog zoo laat
omzwalkt ! " en de toon, waarop Murg dit zegt, is stekelig ;.
Murg houdt niet, zooals men weet, van de boudeuse.
Adelbert haalt de schouders op, en als wil hij bewijzen:
dat hij zich om de grom en bromsermoenen zijner vrouwniet bekommert, zegt hij :
" Kom, willen wij naar de club gaan ? "
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Bronveld gevoelt daartoe zelf weinig of geenen lust ;
doch de vraag komt vóór het nadenken en dient slechts
tot afleiding.
Hij is dan ook zeer tevreden, als Murg zegt dat het
bezoek aldaar voor het oogenblik niet geraadzaam is : het
het gezelschap is er gemengd met Duitsche kromneuzen,
cirk-rijders, gedruischmakende handelreizigers en valsche
niet zelden volledige valschspelers.
markiezen
Dan heeft de policie ook het oog op dat nest van
knabbelende ratten, en zou er dezen of genen nacht wel
eens, als een klampvogel, op neer kunnen slaan — en
slecht gezelschap, zegt Murg, moet men altoos vermijden.
De nachtraaf heeft iets ontdekt dat beter, rustiger,
nobeler is.
Ontdekt is eigenlijk het woord niet ; indien Murg alles
bekent, zal hij zeggen dat het huis hem ontdekt heeft en
het hem een zeker percent uitbetaalt voor het aanbrengen
van vroolijke en mild verterende klanten.
Dat inkomen is een nieuw middeltje dat Roderik Murg
opspoort, om zonder werken aan geld te geraken.
Bronveld gaat gedwee meê ; hij is echter van plan
geweest huiswaarts te keeren ; doch de spottende woorden
van Murg hebben zijne valsche eigenliefde gekwetst.
Er is nog een glimp eigenwaarde in hem, ofschoon soms
geheel misplaatst ; hij is niet zóó diep gevallen als Murg
en, van dezen afgescheurd, of door eene schokkende
gebeurtenis uit den nu betreden weg geworpen, zou hij
zich zedelijk kunnen opbeuren.
De twee raven slenteren door eenige straten der oude
stad en bereiken de breede, met boomen beplante wandelingen, om aan de overzij eene sierlijke straat in eene der
nieuwe wijken van de stad in te slaan.
Daar staat een huis in hardsteen gebouwd, met hooge
spiegelvensters, donkere en neergelaten gordijnen ; geén
licht dringt door de minste spleet der vensters, zelfs niet
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door het langwerpige, vierkante glas boven de deur van
den gang.
Op gevel of deur bemerkt men geene koperen plaat,
met aanduiding van naam of beroep. Of het huis is onbewoond, of zijne bewoners, deftige renteniers, zijn reeds
lang ter rust.
Noch het eene, noch het andere.
Murg gaat dwars over het voetpad en recht op de
deur aan ; uit al zijne bewegingen blijkt dat de weg
hem bekend is en dat hij zeker is van den uitslag zijner
handeling.
De nachtraaf belt op eigenaardige wijze.
" Wat is dat voor een huis, Murg? " zegt Bronveld op
min of meer hitsen toon.
" Stil ! " luidt Murg's antwoord en hij legt het oor
tegen de deur en luistert.
" Neen, ik wil weten waar ge mij leidt. "
" In een prachtig ingericht huis, waar men dikwijls zeer
vroolijk speelt, lustig drinkt en geestig praat ,-- een

Conversation Saloon. "
" Een nieuwe etterbuil in bet schoonste deel der stad. "
" Integendeel, man een rozenpark, een paradijs, eene
oasis in het midden der dorre verveling ; de verlichte.
fluweelen hemel in het midden eener nare hel. "
" Neen, ik wil liever dezen avond niet gaan, " zegt
Bronveld aarzelend.
" Zijt ge dwaas ? "
" Mijne beurs is voor het oogenblik slecht voorzien bij
al dat licht en fluweel. "
" Ik, ik geef u krediet ! " antwoordt Murg spottend.
Op dat oogenblik wordt de deur met eene spleet
geopend en men bemerkt een helderen lichtstroom, op de
witmarmeren wanden teruggekaatst.
Murg schuift binnen. Bronveld aarzelt een oogenblik ;
doch 't is of dat heldere licht eene schuldige nieuwsgierig-
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'heid in hem doet ontbranden, of Mephisto hem in den
kring van het tooverlicht voorttrekt.
De deur is toe ; het huis is andermaal zoo stil, zoo
rustig — als eene slapende kat, als een ingedommelde
slang. Houdt het oor tegen den muur, gij zult binnen niets
hooren ; de hooge vensters kunt ge niet bereiken.
Daar achter die muren, worden echter familienamen
bezwadderd, blazoenen bemodderd, levenskrachten gebroken, fortuinen ondermijnd, die op een gegeven oogenblik, gedruischmakend ineenstorten, en, met de schuldige
vaders, met de schuldige zonen, ook vele onschuldigen,
achteloozen en onvoorzichtigen, vrouwen en kinderen, ten
gronde slepen.
Van waar komt die val ? Van wanneer dagteekent hij
eigenlijk ?
Dat begrijpt niemand van het gewoon publiek ; dat
weten slechts de ingewijden, dat weten slechts de Murgs.
In den loop van den volgenden dag vinden wij Adelbert
Bronveld, nog in kamerrok, in zijne vertrekken ; hij is
.eerst tegen den morgend thuis gekomen, en, ofschoon het
-nu reeds middag is, ziet hij er nog lastig en wrevelig uit als
iemand, die ontijdig uit zijnen slaap is gewekt.
Bronveld heeft mevrouw niet ontmoet ; alleen de kleine
jongen is een paar malen in de kamer gekomen en weer
weggegaan, zonder dat de vader hem een woord toesprak.
Aan den donkeren muur en ter hoogte van het oog hangt
,eene prachtige schilderij, die wel is waar niet groot van
omvang is, maar al de trekken van een geniaal penseel
draagt.
't Stelt voor eene Moeder Gods, eene Moeder van
;Smarten door Antoon Van Dyck ; het bleeke, ten hemel
geheven gelaat, de roodgeweende oogen, de neerwaarts
uitgestrekte handen schijnen te zeggen : " Vader, uw wil
geschiede. "
Dit schilderstuk is eene erfenis, die mevrouw Bronveld
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uit hare familie heeft meegebracht ; 't wordt hoog geschat
en bewonderd door allen die genie waardeeren, en meer
dan een kunstkenner had er duizenden voor willen neertellen.
Voor Bronveld is het een kunstjuweel, voor mevrouw
is het eene relikwie ; zelfs de kleine jongen heeft, van zijnevroegste jaren, op het beeld der Droeve gestaard en dikwijls aan zijne moeder gevraagd : " Waarom de Moeder
Gods toch zooveel verdriet had ? "
Vandaag valt Bronvelds oog op dat schilderstuk en,
verwonderlijk ! hij wendt telkens onmiddellijk het oog af..
't Is of dit beeld hem grievend Benig onrecht verwijt.
Twee of drie malen gaat Adelbert naar de geldkas,
opent de zware deur, doorzoekt eiken hoek, werpt papieren
been en weer, en, nu hij niet vindt wat hij zoekt, slaat hij
de deur driftig toe en zet zich slecht geluimd, grommend
in de leuningstoel.
Een zacht geklop op de deur doet hem het hoofd opheffen.
Na het " Binnen '' verschijnt de knecht, die den meester
verwittigt dat de bediende van den Duitschen bankdirecteur,
Herr Bikkel, beneden wacht, met eene boodschap van
vege zijnen meester.
Bronveld springt op, wordt bleek, vloekt en mort :
" Ik ben niet te spreken.... Maar neen, wacht.... Zeg dat
hij hier kome.... Neen, ik wil hem hier niet zien : zeg dat
hij wachte, totdat ik u verwittig. "
De huisknecht heeft de deur verlaten.
Gedurende eenige oogenblikken woelen de tegenstrijdigste denkbeelden bliksemsnel door Bronveld's hoofd ;
maar wat er ook moge woelen, de slotsom is altijd
" Speelschuld is heilig ; speelschuld moet onmiddellijk
betaald worden, of men is in den kring der spelers geschandvlekt ; men is gebannen, men is als een gemeene
schurk gebrandmerkt ! "
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Zonderling eergevoel ! die heeren zullen den armen
leverancier van eerlijk werk maanden lang naar Bene greep
zilverstukken laten wachten, misschien hem zelfs niet
betalen ; maar wat zij 's nachts verdobbelen, moet, vóór
het weer nacht is, betaald zijn.
Speelzucht, niet zelden dievenschuld, noemen zij eereschuld !
Driftig grijpt Bronveld naar den belletrekker en schier
op hetzelfde oogenblik komt de huisknecht terug.
" Laat den knecht van den directeur binnenkomen. "
De bediende, stijf in zijn met zilvergalon bezet kleed,
ofschoon zijn meester eenige jaren geleden geen ander
galon kende dan de scheuren in broek en mouwen, staat
weldra, onbeweeglijk als een lantaarnpaal, aan de deur en
reikt Bronveld een gesloten brief over.
Met minachting staart Adelbert op den gegalonneerden
knecht van den Duitschen geldman, die zich, in zijne
weelde, een aristocratischen toon wil geven.
Bronveld scheurt den brief open, werpt een enkelen blik
op het geschrevene, verfrommelt het papier en steekt het
in de diepe zakken van zijnen kamerrok.
Dan gaat hij naar het meesterstuk ; zijne hand beeft nu
hij het vastgrijpt en van den muur tracht los te maken.
Adelbert heeft het prachtig werk verspeeld — en de
Duitsche Shylock eischt de aflevering van hetgeen hij...
gewonnen heeft.
Eenige slagen met de kaart en het meesterstuk, het
familieheiligdom, is het eigendom van een Duitschen geldwolf, terwijl het vroeger voor geen geld te koop was.
" Bah, " heeft Murg gezegd, " wat geeft u dien lap versleten en renteloos linnen ! "
Zóó dacht ook Bronveld 's nachts, doch andere denkbeelden wellen in hem op, nu hij de schilderij in het volledaglicht aanschouwt.
Met onvaste hand haakt hij eindelijk de schilderij van:
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den muur, werpt er een tafelkleed over, als wil hij de
weenende beeltenis voor zijn oog verbergen en zegt tot
den knecht :
" Neem dit aan en... " hij meent er een grof woord bij
te voegen ; doch hij weerhoudt zijne tong.
Na die woorden wendt hij zich om, en schijnt in die
houding te zullen wachten, totdat het misdrijf — want wat
hij gedaan heeft is een misdrijf — geheel zal voltrokken
zijn.
Als de knecht zal weggegaan zijn, zal hij de kamer
-sluiten, om alzoo te beletten dat er iets van de verdwijning
bemerkt worde en middelerwijl zal hij geld trachten te
vinden om het familiestuk weer in handen te krijgen.
Een gevaarlijke getuige verschijnt echter in de kamer,.
op het oogenblik dat de knecht van Bikkel het tafelkleed
om de schilderij slaat : die getuige is Romald.
" Wat ! " roept de jongen, " neemt die vreemde knecht
moeders schoone schilderij meê ? "
De vader verschrikt en wendt zich driftig om ; hij ziet
den jongen staan met strak gespannen gelaat en flonkerend
oog, zooals de knaap zich voordoet, als verkeerde hij in
een hevige opgewondenheid.
" Stil," zegt de vader in verwarring, en hij voegt er bij
" het schilderstuk moet gerestaureerd worden. Zeg niets. "
De knaap gaat andermaal, met strak oog, elke beweging
van den knecht na. Deze omwikkelt het schilderstuk gelijk
een doodkistje dat hij moet wegdragen.
Snel verlaat Romald de kamer en ijlt het vertrek zijner
-moeder binnen, en nu de vreemde knecht, met de schilderij
onder den arm, beneden aan den trap komt, staat mevrouw,
streng doch kalm, hem af te wachten.
" Waar brengt ge die schilderij heen ? " vraagt zij.
" Naar mijnen meester, mevrouw. "
" Wie is uw meester ? "
" De bankdirecteur, heer Bikkel.
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" Wie heeft ze u ter hand gesteld ? "

" Mijnheer Bronveld in persoon. "
" 't Is wel.
Mevrouw begrijpt wat er gebeurd is : het kostbarestuk gaat den weg op, waarin reeds zooveel kostbaars —
verdwenen is.
en wie weet wat al ?
Een oogenblik is zij geneigd er de hand op te leggen en
te beletten dat het familiestuk het huis worde uitgedragen ;
doch neen !
De vrouw heeft eigenwaarde ; zij wil niet dat die knecht.
getuige zij van de vernedering baars echtgenoots, van het
huiselijke leed en lijden, van den twist en de tweedracht,
die er heerschen ; zij wil nog de eer en de faam van
Bronveld redden.
" 't Is wel, " heeft ze gezegd en wendt zich om, want
haar oog is vochtig en haar hart jaagt zóó geweldig, dat
zij door het onstuimige geklop dreigt verraden te worden.
Nu zij alleen is, bersten hare tranén los, minder om het
verloren juweel dan wel om den diepen val, de schande,
het gemis aan eergevoel, waartoe haar echtgenoot gekomen is.
Als de kalmte is teruggekeerd, wil zij Adelbert zien ; zij
gaat naar zijne kamer ; doch de speler heeft, boven op
den trap verborgen, het tooneel tusschen zijne vrouw en
den knecht beluisterd en snel heeft hij zich uit de voeten
gemaakt.
In de kamer vindt mevrouw den kleinen Romald, die
bezig is met een ingelijste prent aan den muur te haken,
daar waar het meesterstuk gehangen heeft.
" Wat doet ge, kind ? " vraagt de moeder.
" Dat moet hier hangen, " zegt de jongen en de moeder
leest nu op een stuk papier, dat Romald op het glas geplakt
heeft : " De Moeder Gods, die de geldwolf heeft weggenomen, moet hier terugkomen. "
" Neen, neen, lieve jongen ! " zegt de moeder diep
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ontroerd ; " doe dat weg. Dat zal uwen vader onaangename
herinneringen geven.
" Neen, dat moet blijven hangen ! " antwoordt de knaap.
" Romald, doe mij niet meer verdriet aan dat ik reeds
heb. "
De knaap aarzelt.
Mevrouw staat op den dorpel eener zijdeur, als Bronveld
eensklaps in de kamer terugkomt.
" Laat dat schrift gerust hangen, Romald ! " zegt hij
" de schilderij moet en zal terugkomen. "
Mevrouw wendt zich ten halve om en zegt ontroerd
" Ik dank u. "
Er is dus nog eergevoel in haren echtgenoot !
't Is misschien het oogenblik om den vader tot betere
gevoelens te brengen, en mevrouw heeft ongelijk daarop
geen beroep te doen ; doch hoe edel en doorzichtig die
vrouw ook zijn moge, zij heeft, opzichtens haren echtgenoot, meer dan eens het gelukkige oogenblik gemist.

^.
KOM NAAR HUIS, VADER.

Het wintert vroeg ; in de eerste helft van December
heeft het reeds gesneeuwd en nijdig kraakt het witte tapijt
's avonds onder den voetstap.
Vroolijk is het juist niet meer op de breede lei, waar het
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huis van Bronveld staat ; de wandelaars, die in het schoonti
jaargetij in de lommerrijke dreef vóór het huis verschijnen,
de talrijke rijtuigen, die tusschen de vier rijen boomen open neersnellen, zijn nu vervangen door een enkelen voorbijganger, door eene dompige vigilant, een gesloten rijtuig
of soms wel eens door eene klingelende sleê.
In het huis zelf is het niet aantrekkelijk : de vader is
zelden thuis en is onlangs nog verscheidene weken afwezig
geweest ; huiselijk leven kent men er niet ; gemeenschappelijke tafel bestaat er nog evenmin.
Mevrouw Bronveld ontvangt geene bezoeken en geeft
er ook geene meer ; zij is volgens de wereld meer boudeuse
dan ooit.
Wel deed zij vroeger somtijds eenen wandeltocht in het
tweespan, doch nu denkt ze daaraan niet.
Verleden jaar, als de sneeuw den grond bedekte, werd
schier elken dag de breede poort geopend en de sierlijke
vergulde sleê, met haar prachtig tijgervel bekleed en door
twee schitterend geharnasseerde en gepluimde paarden
bespannen, kwam buiten en vloog vroolijk door het Park.
Mevrouw zat warm in hare pelsen en 't was Bronveld
zelf die de lustige paarden mende.
Toen echter was er reeds eene scheur in het huwelijkskleed : doch zij werd nog zorgvuldig gestopt en verborgen ;
nu is die scheur zoo groot geworden dat het publiek, als
het dat paar nog zoo pralend en klingelend zag voorbij
rijden als vroeger, spottend glimlachen zou.
Mevrouw is sedert eenigen tijd ziek ; in de laatste dagen
is zij zelfs zieker geworden en als de kleine jongen vraagt
waar het moeder zeer doet, zegt ze :
" Hier aan 't hart, lieve jongen. "
De lichte opflikkeringen van betere gevoelens bij Bronveld, tijdens het gebeurde met de schilderij, zijn sedert
lang weer verdwenen.
Het papier met opschrift, dat Romald op het glas der
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ingelijste prent heeft vastgemaakt, hangt aan den bovenkant omgekruld naar beneden, en die soort van gordijn
schijnt het schrift zelf te willen verbergen.
Kortom, Bronveld heeft zijne slechte gewoonte niet
vaarwel gezegd ; hij is en blijft onder den duivelschen
invloed van Murg, de nachtraaf.
Romald heeft den namiddag en den avond grootendeels,
in verveling doorgebracht.
Voor het venster staande, heeft hij geruimen tijd de
vlokkende sneeuw zien neervallen, het besmeurde en vertrappelde tapijt op straat andermaal helder wit zien opschudden, de zwarte takken met zuiver wit duivendons
bekleeden.
Nu dit eentonig vermaak hem verveelt, heeft hij zich in
de kamer beziggehouden met prenten te zien, soldaten te
teekenen, de kat een papieren bril op te zetten, den hond op,
schildwacht te plaatsen en meer andere belangwekkendejongensbezigheden.
Eindelijk wordt het licht ontstoken.
In de naburige kamer ligt moeder ziek te bed, en dat is
wel de grootste reden van Romald's verveling.
Sedert eenige oogenblikken merkt men in die kamer
eene fluisterende beweging op ; men gaat, men komt, men.
daalt zacht den trap af, men komt even zacht terug.
Een der bedienden is in de kamer gekomen waar Romald.
zich bevindt en heeft gezegd :
" Wees stil, zeer stil ; uwe moeder is zieker. "
Dat woord " zieker " klinkt somber ; het wekt in het:
gemoed van den knaap denkbeelden op van henengaan,
van sterven ; moeder heeft immers reeds zoo dikwijls van,
levensgevaar, van sterven gesproken ?
Zou dat bange oogenblik eindelijk gekomen zijn.
" Ik wil moeder zien, " zegt de knaap en ijlt beraden,
naar de deur.
" Wacht, de doctor moet komen, " luidt het antwoord..
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Met een kloppend hart blijft de knaap eenige seconden
aan de deur staan, doch zijn ongeduld wordt te groot ; hij
rukt zich los, opent de deur en ijlt binnen.
Mevrouw Bronveld is inderdaad lijdend ; de knaap zegt
geen woord, maar voor het bed staande, drukt hij de hand
zijner moeder in de zijne en staart haar onrustig aan.
" Wees gerust, Romald ; 't zal wel beteren, " zegt
moeder, doch op dat oogenblik gelooft zij zelve niet wat
zij zegt.
De dokter, een nog Jong man, maar met vasten oogslag,
is gekomen en als hij den trap weer afdaalt, heeft hij tot
bet kamermeisje gezegd :
" De toestand van mevrouw kan bedenkelijk worden ;
ik kom binnen een paar uren terug. Misschien zal men den
priester moeten verwittigen. "
Die onheilspellende woorden heeft Romald gehoord en
nu staat hij een oogenblik besluiteloos in het midden zijne;
kamer.
't Is bij middernacht.
Men heeft hem bevolen naar bed te gaan ' en beloofd
hem te zullen wekken als er eenig gevaar te duchten is
doch gèen slaap kan de oogen van den jongen sluiten er
zit hem blijkbaar een woelig denkbeeld in het hoofd.
Eensklaps trekt Romald de kleine kaplaarzen aan, hangt
zijn dikken havelock om, zet zijn pelsen muts op en doet
behoedzaam de deur open.
Er heerscht stilte in het huis, doch eene stilte die
vreesaanjagend is. Zooeven is de buitendeur dicht gevallen, want een bediende is met een recept naar den
apotheker in de buurt gegaan.
Romald daalt stil den trap af, opent de straatdeur, trekt
ze zacht toe en begint zijnen loop over het sneeuwveld.
" Waar gaat gij naar toe ? "
" Vader roepen !" zou de jongen gezegd hebben, indien
de vraag hem ware toegericht.
10
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Het sneeuwt niet meer ; toch drijven er grauwe wolken
aan den hemel ; het gaslicht spreidt een kikkerenden glans
over de witte straten en pleinen, boomen en huizen.
De eenzaamheid jaagt den knaap geenen schrik aan ;
een enkele nachtwaker, die hem ziet voortsnellen, wendt
zich om en is verwonderd dien jongen zoo laat alleen op.
straat te zien.
Up een drafje loopt Romald door het wit, spookachtig
Park, waarin het gaslicht zwarte en dansende schaduwen
teekent.
De knaap bereikte de wijde en nog onbebouwde vlakte,
die men deels Gemeenteplaats noemt en beperkt schijnt
door eene nevelgordijn met gouden bloemen : de laatsten
zijn de honderden gasvlammen, die alom branden.
Hij steekt de vlakte dwars over en staat eindelijk voor
het huis, waaruit wij, in den aanvang van ons verhaal, de
twee nachtraven zagen te voorschijn komen.
De witte poort, staat met eene spleet open, door welke
het licht op den trap naar buiten dringt.
Geen poortier belet den knaap den toegang tot het huis,
en aangezien Romald gewoon is zich thuis aan geene
bedienden te storen, ijlt hij stout den trap op.
Waar zal hij zijnen vader vinden ? Die vraag komt niet
eens bij hem op : de eerste deur, welke hij voor zich ziet
zal hij openstooten.
Achter eene witte dubbele deur hoort de knaap
menschenstemmen ; weer aarzelt hij eene seconde, doch
vooruit ! en Romald staat in eene zaal met glinsterende,
kristallen luchters en kleurige tapijten ; aan verschillige
tafels zitten heeren en spelen kaart, terwijl anderen om die
tafels gegroepeerd staan en rechtstreeks belang in het spel
schijnen te stellen.
In het eerste oogenblik is de aanwezigheid van Romald
niet opgemerkt ; maar nu de jongen aan een der tafeltjes
zijnen vader heeft gevonden, schiet hij toe, grijpt hem bij
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eden arm en zegt driftig :
" Vader, vader kom naar huis !
Bronveld schuift haastig de kaarten ineen : hij heeft den
.moed niet voort te spelen en richt zich op.
Het is iets zoo buitengewoons dat zijn kind hem uit het
°speelhol komt halen ! Geen woord van afkeuring komt
,over zijne lippen ; de verschijning van het kind heeft
,echter eene zekere verwarring teweeggebracht.
" Speel voort, Bronveld ! " roept een der omstaanders,
.en op dat gezegde keert de nachtraaf eenigszins tot het
bewustzijn terug.
Een gevoel van schande teekent zich op zijn gelaat ;
het rood kriemelt tot in zijne haren en hij zou den knaap,
om zooveel stoutmoedigheid als hij aan den dag legde,
willen straffen.
Onder dat gevoel van schaamte zakt Bronveld op zijnen
stoel terug en spreidt de kaarten weer uiteen ; doch op dat
oogenblik zegt Romald
" Vader, moeder sterft ! "
De vader verschrikt ; hij werpt de kaarten weg en gaat
snel en grommelend buiten de zaal.
In de kleedingkamer helpt de poortier, die nu aanwezig
is, hem den pelsjas aantrekken, en zonder zich nog te
bekommeren om hetgeen er aan de speeltafel voorvalt en
evenmin zonder eenen blik op den knaap te slaan, gaat hij
,den trap af.
De frissche nachtlucht brengt den speler ten eenemale
tot bezinning ; hij denkt weldra niet meer aan het hem
..gebrachte nieuws, maar eigenbaatzuchtig aan de uitlegging,
die er in de speelzaal aan het tooneel zal worden gegeven.
De spotternij zal er zonder twijfel tusschen gemengd
worden en men zal het gebeurde voor eene klucht houden,
, door de boudeuse uitgedacht, om hem eens recht belachelijk
te maken.
Geroepen worden door een kind, gelijk een school-
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jongen ! Jammer, dat de meid niet gezonden wordt, en datzijne vrouw hem buiten niet staat af te wachten !
Waarom is die vervloekte poortier niet op zijnen post
geweest ! Waarom moest die jongen tot binnen, tot in de.zaal komen ?
Bronveld gaat mokkend, grommend, moeilijk zijn gramschap bedwingend, ja, met de hel in het hart, over het
sneeuwveld voort.
" Als gij nog ooit durft binnenkomen, zal ik u uit de.
deur doen jagen ! " zegt hij barsch.
" De poortier was er niet, '' zegt de knaap tot zijneverontschuldiging,
" Dan hadt gij maar moeten wachten. "
Romald wil antwoorden :
" Maar moeder kan misschien niet wachten...."
De vader stapt zóó snel voort dat de knaap hijgend, op
een drafje, naast hem moet loopen en de adem heen
letterlijk afgesneden wordt.
De arme jongen weent. Wat is vader toch hard voor
hem ; hij dacht nu toch wel gedaan te hebben !
Indien Bronveld er een oogenblik op wil nadenken, watdie kleine jongen in het hol van den nacht gedaan heeft ;
wat moed hij aan den dag legde, hoeveel blijken van;
tegenwoordigheid van geest, vastberadenheid en doordrijving hij gaf — hij zou hem in zijne twee armen en
aan zijn hart gedrukt hebben.
Maar de valsche eigenliefde overheerscht al te veel
Bronveld's geest, en dan ^-- hij heeft dezen avond weer
ongelukkig gespeeld, en dat laatste, vereenigd met het
speelhuis, brengt hem in nog slechter luim.
Thuis gekomen ontmoet Bronveld den dienstknecht, op
het oogenblik dat de meester den trap wil opgaan, en bij
zijne vraag : " Hoe gaat het met mevrouw ? " antwoordt
deze : " Mevrouw slaapt op dit oogenblik. "
Die woorden zijn voldoende om hem niet naar de kamer
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zijner vrouw, maar wel naar zijne eigen kamer te doen
gaan.
De knaap integendeel snelt den trap op, en ijlt weer
tot bij moeders bed.
Mevrouw opent de oogen en zegt :
" Hoe, Romald, zijt gij nog niet ter ruste ? "
" Neen, moeder, ik ben vader gaan roepen. "
" Wat zegt ge daar ?... Gij zijt.... "
" Wel ja, vader gaan roepen in de speelclub. "
Gij, Romald ? En wie heeft u vergezeld ? "
Niemand. "
" In het holle van den nacht, alleen ?... "
" Wel ja. "
" En wie heeft u gezegd dit te doen, kind ? "
" Niemand. "
De zieke moeder denkt dat zij ijlt ; zij moet een oogenblik
°rusten, alvorens zij tot bedaren komt.
" Ik ben ;altijd maar voortgeloopen r— over het besneeuwde veld, moeder ; ik ben stoutweg binnengegaan,
in het huis dat ge mij eens aanweest als een speelhol. Vader
was kwaad, maar toch ging hij mee. "
" Goede jongen ! " en , de moeder neemt Romald's verkleumde handen in de hare ; zij zou ze willen warmen,
maar ze waren als ijs in hare zieke en zoo lang gekoesterde
vingers.
De moeder ziet den jongen in het flinke en beraden
aangezicht, en ze gevoelt zich beter, enkel met in dat
eerlijke en karaktervolle oog te staren.
Bronveld komt later een oogenblik binnen, doch blijkbaar is hij verlegen ; het heeft hem moeite, strijd gekost
om den kamerdorpel over te stappen, omdat hij overtuigd is hoeveel schuld hij opzichters zijne ecitgenoote
heeft.
Het kost hem nog meer moeite een woord over de
lippen te laten komen ; nooit heeft men aan twee kanten
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beter gevoeld, dat er allengs een breede en diepe afgrond
tusschen beiden ontstaan is.
Een bogenblik slechts blijft de echtgenoot in de ziekenkamer ; hij werpt ternauwernood eenen blik op de sofa,.
op welke Romald ligt te slapen.
In zijne kamer, vóór het vuur in een hoogen leuningstoel'
gezeten, keert Adelbert in gedachten verzonken naar de
speelclub terug en een grimmige trek verwringt zijn gelaat,
als hij in zijne verbeelding, aan de overzij der tafel, den
bankdirecteur Bikkel ziet zitten, die hem, half uitdagend,.
door zijn krommen neus toeblaast :
" Fous ne souez bas ze zoir ?
Die uitdaging ten minste heeft Bronveld met een goed.
denkbeeld aangenomen.
Indien hij den mof eens kon dwingen de prachtigeMoeder Gods terug te geven ! Indien hij dat schilderstuk morgen op zijne beurt kon doen terughalen ? Immers,_
er wat eene bepaling dat Bronveld het meesterwerk
binnen het jaar, tegen betaling van eene aangeduide som,,
kon terugnemen. Na dien tijd, handelde Bikkel naarwelgevallen, en hij zou, zooals zijne collega's den rok
zonder naad in verloting stelden, de Moeder des Heerera
wel versjachelen.
Bronveld wilde in de volgende nachten het verloreneterugwinnen, en op voorstel van den bankdirecteur werd,
tegenover de schilderij het tweespan van Bronveld geplaatst.
" Fotre fodure a teux sefaux, " radbraakte Bikkel, en,
uit zijne kleine, valsche oogen sprankelde een duivelschelach : want hij was overtuigd dat hij den vogel welp
plukken zou.
" Welnu, kwijt of dubbel ! " zegde de ongelukkigeBronveld, en de vervloekte kaarten schoven weer door devingers.
De kansen waren sterk verdeeld ; nu naderde deze de
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overwinning, dan gene ; het spel werd belangwekkend
en de groepen werden grooter.
Hier wedde men op de hand van Bikkel, daar op die
van Bronveld.
Eindelijk won de directeur veld ; hij won nogmaals, en
de slag was binnen, het prachtige tweespan hoorde hem
toe, hem, die nu wel zal gedwongen zijn te rijden, nu de
toovergodin van het spel hem dat sierlijke stel paarden
thuis zendt ; aan hem, die korte jaren te voren, met de
teenen door de schoenen, hier kwam aanwaaien.
Ware de knaap niet als een ongeluksvogel binnengestormd, Bronveld zou nog meer gespeeld hebben —
nog, en wie weet, zoo dacht hij, of hij niet alles hadde
teruggewonnen : immers, de kans had kunnen keeren.
Rampzalige !
Spijt en knaging doorloopen zijne ziel, vloek en wanhoop
rijzen in zijn gemoed op en 't wordt hem te benauwd in
zijne kamer, in den stillen nacht.
" Indien zij stierf — dezen nacht --- zou zij niets van al
die vernedering weten ! "
Dat verschrikkelijke denkbeeld schiet door Bronveld's
geest en doet hem huiveren.
Hij herinnert zich nu zeer levendig een hevig tooneel
met zijne vrouw, die hem, bij al wat haar heilig was
verklaarde :
" Ik zal henengaan met mijn kind, al moest ik gaan
bedelen, indien gij u nog aan de speeltafel waagt. "
Mevrouw Bronveld is eene van die vrouwen met een
vast karakter, welke na een lang en beredeneerd geduld
aan den dag te hebben gelegd, eindelijk tot een besluit
komen, en de bedreiging met eene stalen onverzettelijkheid
ten uitvoer brengen.
Bronveld staart met donkervlammend oog in den kolengloed : hij wenschte vlam, ongenadige vlam te zijn en te
verteren zooals zij al wat zij omvat verteert, om eindelijk,
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als alles verteerd is, zelf uit te gaan zonder eenig ander
spoor na te laten dan het vernielde.
Veel heeft hij zich te verwijten, maar zijn anderen niet
even schuldig ?
Heeft zijne vrouw hem het huiselijk leven wel aangenaam, wel aantrekkelijk gemaakt ? Heeft Murg hem
niet als een Satan meegesleept ? Hebben zijne vrienden
hem niet verlaten en geweigerd hem, op een gegeven
oogenblik, bij te staan ? Heeft men hem niet misleid, bedrogen, misbruik gemaakt van zijne goedheid ? Ja, alles
heeft tegen hem saamgezworen, allen hebben hem miskend,
en dat verdient hij niet !
Zóó tracht de ongelukkige zich vrij te pleiten.
Bronveld heeft in zijnen leuningstoel koortsachtig geslapen ; in de ziekenkamer moet de nacht zonder verder
ongeval zijn voorbijgegaan, want men heeft den huisheer
niet gestoord.
't Is nu volop dag, een grauwe dag. De penduul wijst
acht uur.
Adelbert verlaat zijne kamer, geeft op den trap kortaf
en met eene ingehouden, doffe stem, bevelen aan den
knecht, die hem met verbaasde oog gin aanstaart en hem
verzoekt nogmaals te herhalen wat hij zegt, zoo vreemd
komt het hem voor.
Zelfs als zijn meester het bevel herhaald heeft en den
trap afdaalt, na terloops naar den toestand van mevrouw
vernomen te hebben, staart de bediende hem nog verwonderd achterna.
" Als de knecht van mijnheer Bikkel komt, span de twee
paarden in het rijtuig en geef hem teugels en zweep in de
hand. "
Hoe, een vreemde koetsier zou zijne plaats innemen ?
Het moet zóó zijn. De knecht heeft eene derde maal
willen vragen of hij dit bevel, dat hij als eene bloedige
beleediging in zijn eergevoel van koetsier beschouwt, niet
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-verkeerd heeft verstaan, doch mijnheer Bronveld heeft het
huis verlaten en keert niet meer terug.
In den loop van den voormiddag, als Romald voor het
venster staat dat op de binnenplaats uitzicht heeft, ziet hij
.dat een vreemde knecht de paarden optuigt en dat de
koetsier van het huis, met roodgezwollen gezicht en de
handen in de broekzakken, tegen de staldeur leunt.
" Ik steek er mijne knuisten niet aan, " heeft hij gezegd,
met het schuim der razernij op de lippen.
De vreemde knecht doet dus zelf het werk. Romald ziet
met ingehouden adem, met onstuimig jagend hart, hoe hij
,de twee appelgrauwe paarden inspant, de twee lievelingen
zijner moeder, en eensklaps schiet het gebeurde met de
schilderij hem te binnen.
Dezelfde kerel, die de schilderij wegnam, neemt nu de
teugels en maakt zich gereed op den bok te stijgen.
Als een kogel zoo snel vliegt de knaap blootshoofds de
itrappen af en rent de binnenplaats op. Driftig springt hij
vooruit, grijpt, rood van gramschap, de paarden bij de
teugels en roept den vreemden koetsier toe :
" Wat gaat ge met onze paarden doen ? "
Zóó vast beraden klemt de knaap de hand om de
teugels, zóó stout, uitdagend en dreigend staat Romald
vóór den knecht dat deze, al glimlacht hij dan ook, aarzelt
,op den bok plaats te nemen.
De knaap hangt overigens aan de teugels en bij de
minste beweging is hij bedreigd onder de hoeven der
paarden te geraken.
" Ik moet de paarden en het rijtuig bij mijnheer Bikkel
'brengen ! " zegt de knecht, die voortreffelijk over den
toestand schijnt ingelicht te zijn.
" Zeg aan uwen mijnheer Bikkel, dat hij ze zelf komt
balen als hij durft ! " duwt de knaap hem toe. " Span uit,
Jan, " zegt Romald tot den koetsier van het huis, " span
uit.... de paarden gaan niet weg. "
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Dat klinkt den bediende des huizes als eene verleidelijke
muziek in de ooren ; hij krijgt andermaal veerkracht, trekt
zijne lamme vuisten uit de zakken, springt vooruit, rukt
den vreemdeling de teugels uit de handen en deze, overtuigd dat hier geene opmerkingen te maken, maar misschien,
slagen te bekomen zijn, zegt :
" Zooals gij verkiest. Tot later ! "
Romald houdt nog altijd de teugels vast en lost ze
slechts als hij den knecht van Bikkel onder de poort heeft
zien verdwijnen.
" Wel gedaan, jonge heer ! " klinkt het in stal en keuken,
want stal en keuken weten wel wat er in het droevige huis
omgaat.
Den ganschen dag ligt Romald op de loer of de booze
knecht van Bikkel niet terugkomt; doch niemand verschijnt.
Mijnheer Bikkel betrouwt op de toekomst ; hi j zal het
rijtuig en' de twee paarden in eigendom hebben ; alleen
zijn krornneuzige gezellin, die vroeger, de hemel weet in
wat, gesjacheld heeft, is ongeduldig om als " groote dame "
te paradeeren, het moge dan ook in de mollige kussens
van een ander zijn.
Bronveld heeft sedert eenige dagen de stad verlaten,,
zonder dat men in zijn huis weet wanneer hij terugkomen
zal.
Mevrouw weet dat hij in Parijs is, en, dewijl men aan
eene min of meer lange afwezigheid van zijne zijde gewoon
is, geeft men er weinig acht op, te meer daar de ziekte van
mevrouw aanzienlijk verminderd is.
Van den bankdirecteur heeft men voor het oogenblik
geene nieuwe berichten meer ontvangen : Nathan wacht
met het geduld eener kat, wel wetende dat de muis hem
niet ontspringen zal.
Mevrouw heeft het geval met het rijtuig, zonder een
woord te spreken, vernomen.
Eenige uren later heeft zij echter gezegd tot den knecht
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" Als die mijnheer Bikkel weer om het rijtuig komt, laat
het dan volgen " — een bevel, dat echter door eenesamenzwering in de keuken dreigt verijdeld te worden.
Nu mevrouw in staat is zich met zaken bezig te houden,
heeft ze den notaris ontboden, een man die doorzicht paart
aan eerlijkheid. Aan hem kan mevrouw volledig haren
toestand doen kennen. Hij onderzoekt alles, ten minste in
zooverre de aanwezige stukken hem den weg wijzen, werpt
tegenover de schatting der goederen, de hypotheken in de
balans, en geeft eindelijk aan mevrouw met eene vaderlijke'
omzichtigheid te kennen, dat het debiet reeds zwaarderschijnt te wegen dan het krediet.
't Verwondert haar niet ; zij heeft dit verpletterend
antwoord verwacht ; het gezin, vóór korte jaren welvarend,
geëerd en geacht, ging ten afgronde.
Mevrouw Bronveld ziet geene redding in den hachelijken.
toestand van haar huisgezin. Ook elke poging tot redding
zou vruchteloos zijn : morgen zal haar echtgenoot opnieuw
beginnen en wat er nog beschikbaar is, nogmaals in den-:
afgrond werpen.
Die kanker is, denkt zij, ongeneesbaar.
Toen ze een uur geleden voor het venster harer kamerstond, diep ongelukkig en hopeloos naar buiten staarde,
kwam er juist een man voorbij in eene kleeding, die de°
ellende aanduidde ; in eene houding, die niet minder verwaarloozing onder zedelijk oogpunt te kennen gaf ; een
man, reeds grijs, met de houten pijp in den mond en dehanden in de zijzakken van zijn valen overjas geborgen'
--- 't was Murg.
Mevrouw herkende hem uit de dagen, toen ze nog,
verplicht was dat walgelijk schepsel te ontvangen ; zij
staarde hem achterna, overweldigd door een gevoel van
walg en verachting. De diep gezonkene, die men vermeed
op straat als een schurftig dier, was de worm die haar huis
doorknaagde, doorkankerde en zelfs in oneer vallen deed E
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Dat nietig, gevallen, in het modder gezonken wezen —
monster zegt ze — jaagt haar uit hare sierlijke woning en
levert haar over aan schraapzuchtige spelers en dieven.
In de laatste dagen heeft mevrouw zich bezig gehoude*met vijf of zes koffers in te pakken, zonder aan wie ook te
zeggen wat hare bedoeling is.
Romald heeft haar meer dan eens de reden van die
toebereidsels gevraagd ; doch zij heeft met een uitvlucht
geantwoord, en de knaap denkt dat zijne moeder op reis
gaat.
Hadde hij echter zijne moeder nauwkeurig gaêgeslagen,
hij zou meer dan eens een vochtig oog bij haar hebben
opgemerkt.
" Moeder, gaan wij naar zee ? " vraagt de knaap.
" In den Winter, Romald !
" Dan naar het land waar de zwaluwen naartoe vlogen?"
" Ook niet kind. "
" Waarheen dan, moeder ?
" Ge zult het weldra weten. Uwe moeder heeft geene
rust, en ze gaat die bij goede harten zoeken.
" Waar, moeder ? "
" Later, lieve jongen, later zal ik het u zeggen. "
" Gaat mijn leermeester ook mee ?
" Neen, uwe moeder zal trachten u onderwijs te geven ;
• misschien.... "
De koffers worden verzonden, en den dag nadat dit
heeft plaats gehad, kleedt mevrouw Bronveld zich warm is
haren met pels omzetten dolman ; de knaap wordt warm
ingebakerd en een huurrijtuig mevrouw wil geen gebruik
maken van haar eigen span — zal hen naar de standplaats
van den spoorweg brengen.
Wat indrukken bestormen mevrouw achter den dikken
sluier die voor haar aangezicht is neergeslagen, nu zij het
huis verlaat ?
Dat is een geheim ; hare stem verraadt geene ontroering,
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nu zij aan twee of drie bedienden last geeft om over alles

te waken, voor alles te zorgen, totdat mijnheer Bronveld
zal teruggekomen zijn.
Van niemand heeft zij afscheid genomen ; met niemand
heeft zij gesproken over de reis, die ze gaat beginnen ; zij
bevindt zich alleen met haar kind en draagt alleen de
verantwoordelijkheid van haar doen en laten.
Het besluit dat ze genomen heeft staat onwankelbaar
vast. en zij denkt gerechtigd te zijn te handelen zooals zij
handelt.
Denzelfden avond laat, houdt een rijtuig voor de deur
der woning stil ; een barsche helleslag roept de dienstboden
wakker, en als de voordeur geopend is, treedt Bronveld
binnen.
Het licht dat de knecht in de hoogte houdt, straalt op
het bleeke gelaat van den huisheer.
In een oogenblik hebben alle bedienden de handen uit
de mouwen gestoken. Weldra brandt er licht in den
beneden-, licht in den bovengang, licht in het kabinet en
het vuur flikkert vinnig en schijnt een hommelend lied te
zingen.
Bronveld heeft zich van zijn reisgewaad ontdaan, en
gelast een avondmaal op te dienen.
Over mevrouw en Romald vraagt hij geene inlichtingen ;
hij weet dat ze vertrokken zijn ; de moeder heeft hem dit
nieuws in twee regels bekend gemaakt : " Gij kunt terugkeeren, " zoo heeft ze geschreven, " Romald en ik hebben
het huis verlaten. "
Waarheen zijn ze gegaan ? Dat heeft ze hem niet bericht
en Bronveld is te trotsch, hij heeft nog te veel, zooals men
weet, misplaatste eigenliefde, om te vragen of de bedienden
desaangaande iets weten.
Daarbij, 't is hem wel : hij is nu in alle geval van de.
mokkende grillen zijner vrouw verlost ; ook slaapt hij,
vermoeid van de reis, dien nacht zeer rustig.
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XI.
DIEP GEVALLEN.

'De volgende dag was echter niet zoo rustig : op eiken
stoel zit, door elke deur komt er eene bekommernis binnen.
op de tafel liggen een aantal ongeopende brieven : het
speelschulden zelfs.
zijn de brieven van schuldeischers
Tusschen die papieren ligt een gesloten omslag, dien
Bronveld met eene booze uitdrukking op het gelaat openscheurt ; hij haalt er de nota van den notaris uit — die
onverbiddelijke nota, welke hem zegt dat zijne fortuin
verzwolgen is.
Bronveld ontstelt bij het zien der cijfers ; 't is of er eene
bloedige schemering voor zijne oogen zakt.
De rampzalige cijfers dansen hem gedurig voor de oogen,
gelijk het Mane, thekel, phares.
Wat aangevangen ? En hij is nog jong ; hij heeft dus
waarschijnlijk een lang leven voor zich, een leven van
kamp, strijd, armoede, vernedering en vloek.
Hij is dus — een Murg geworden.
Zal hij echter dezes cynisme bezitten, om al de ellende
zonder roodworden te dragen ? Neen, die last zou voor
hem te zwaar zijn.
Eenen uitweg aan dien toestand vindt hij niet : overal
stoot hij tegen onoverklimbare hinderpalen.
't Is of rondom hem een hoogen basaltmuur is opgetrokken, waarin geene berst of spleet hem eenige uitkomst
laat verhopen.
De ontmoediging, de wanhoop. de razernij dalen beurtelings in hart, en dewijl hij zichzelf heeft vrijgepleit, ten
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minste zichzelf heeft doen gelooven dat hij " toch zooveel schuld niet heeft '', zoekt hij een wezen, waarop
hij al de razernij, in zijn hart gedruppeld, kan doen
neervallen.
Waarom is zijne vrouw weggegaan ? Zij heeft hem het
huiselijk leven onmogelijk gemaakt, en nu eindelijk de
toestand hachelijk geworden is, verdwijnt zij en laat hem
de verwarde streng garen alleen af haspelen.
Zij schreef hem een paar dagen geleden : t' Gij kunt
terugkeeren, Romald en ik hebben het huis verlaten. "
Indien hij wist waar zij zich bevindt, zou hij haar op zijne
beurt berichten : " Gij kunt terugkeeren, ik ben weg„
gegaan.
Dat laatste denkbeeld verlaat hem niet meer. Hij wil
rust hebben rust ; want zoo'n leven is eene hel. Aan
zijn kind denkt hij schier niet, aan het toekomstige leven
in 't geheel niet meer.
Elke belleklank brengt hem nieuwe ontroering aan :
44 't Is of inderdaad, " zoo zegt hij, " die honden van
schuldeischers reuk hebben voor zijn spoor. "
Deurwaarders, met hun gezicht op zegel, verschijnen in
den gang ; de knecht ontvangt het papier en 't wordt hem
binnen door den huisheer met Benen ruk afgenomen ;
't wordt vluchtig ingezien en dan barsch terzij geworpen.
In die koortsachtige stemming gaat de dag voorbij. Nu
bevindt Bronveld zich in een achtervertrek van het huis ;
hij staart verstrooid op den doodschen hof en verder
gelegen daken en gevels ; dan gaat hij weer in de voorkamer waar hij, met het gloeiende voorhoofd tegen de
gordijnen en het glas leunend, beneden een gesloten rijtuig
of een klingelende slee ziet voorbijsnellen.
De avond is gevallen ; de nacht is daar ; Bronveld
verlaat zijn huis en zegt tot den knecht dat men hem niet
verwachten moet.
Buiten gekomen gaat hij langs de huizen voort; de sneeuw
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sjierpt en piept onder zijnen voetstap, als klaagt ze dat zoo
nijdig vertrapt wordt.
Dat geluid hindert Adelbert, zooals trouwens alles hem
hindert. Is het niet of er iemand, een geest, met hem e n
zijnen toestand klagend spot en gelijken stap met hem.
houdt ?
Hij wil integendeel alléén zijn, en toch schrikt de eenzaamheid hem af.
Daar ligt de kerk ; 't schijnt wel een reusachtig paar d .
te zijn, dat men een wit schabrak op den rug heeft
geworpen.
Bronveld bereikt het Park, dat als in een fantastisch
doodskleed gehuld is, van nabij duidelijk, in de vertenevelig. Op de brug staat hij stil. Een ijzige wind waait
over de watervlakte. Het water beneden hem is donker.zwart en hier en daar schilferend, blinkend in den maneschijn.
Doelloos gaat de dwaler voort ; soms staat hij stil en
schijnt te aarzelen. Meent hij stemmen te hoorex. ? Neen,
't is in de verte het gekraak van eenden en zwanen in den,
vijver, die zijne aanwezigheid willen verraden, of met hem,
en de ontwerpen, die in zijn hoofd woelen, duivelstb
schijnen te lachen. Ook de lichten, die aan genen kant va n.
het besneeuwde hout zijn ontstoken, zijn als zoovele oogen,
die nieuwsgierig op hem loeren om te zien wat hij daar
alleen, in het diepe van den nacht, komt doen.
En toch, wat is de wereld ledig voor hem ! De aarde
beneden zegt hem zoomin iets als de hemel, met heldere
sterren bestrooid !
Een oogenblik staat hij op den rand van een besneeuwd
grasperk; zijne hand omklemt een klein voorwerp zoodanigri
als wil hij het voor al wat hem omringt verbergen.
Koortsachtig heft hij plotseling de hand op ter hoogte
van het hart : er galmt een korte, geknotte slag ; deze
wordt door den echo even afgeknot herhaald — - en
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Adelbert zakt terneer. Het bloed gudst uit de wonde en
besprenkelt de sneeuw.
®p dat oogenblik beginnen de klokken van S t Joseph..
kerk te luiden ; zij galmen helder in de heilige stilte van
den nacht.
De klokken roepen de geloovigen ter Kerstmis, die straks
in de helder verlichte kerk zal worden gevierd.
De ongelukkige ziet vluchtig in den geest eenige beelden
van vroeger dagen oprijzen eene kerk, een helder
verlicht altaar, zijne vrouw, een geknield kind — en zijne
hand op de wonde brengende, mompelt hij met de huivering
des doods : " Moeder, mijne moeder... o God, mijn God...."
Na het uitspreken dezer woorden is Adelbert bewusteloos.
Het schot, dat met een doffen knal over het besneeuwde
Park klinkt, heeft de aandacht opgewekt van degenen die
ter nachtmis gaan ; eenigen hebben hunnen weg door het
Park gekozen, en zien weldra de zwarte massa in de
sneeuw --- zij zien den zelfmoordenaar.
Het nieuws dat een ongelukkige een einde aan zijn leven
heeft gesteld doet de nachtelijke kerkgangers, onder een
pijnlijken indruk, in de richting gaan van de plaats waar
men het lichaam ontdekt heeft.
Dien nacht ontheiligen, op het oogenblik dat de klokken
den mensch tot het gebed roepen ! In dien nacht, in plaats
van rozen van liefde rondom zich te strooien, gehoor
geven aan den booze der boozen, en zijn bloed baldadig
over het witte wiegkleed sprenkelen, ten hoon van Hem
die kwam om ons te leeren lijden en verdragen....
Een werkman, die den kraag van zijn dik wammes hoog
over de oogen getrokken, eenen doek over muts en ooren
en onder de kin vastgebonden heeft, stapt dwars over het
sneeuwveld naar de plaats door bloed ontheiligd.
Naast hem gaat eene vrouwengestalte, welke de kap
des mantels over het hoofd heeft geslagen.
11
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't Is God met Nelia.
De laatste ziet het lichaam in de sneeuw uitgestrekt
liggen, en wendt huiverig het hoofd om ; maar Gorl knielt
bij den zelfmoordenaar en deze in het bleeke aangezicht
starende, mompelt hij bevend :
" God, mijn God ! zou hij het zijn ! "
Driftig rukt Gorl de kleêren op de borst open : hij zoekt
de wonde, tracht het bloed te stelpen, met er handen vol
frissche sneeuw tegen gedrukt te houden.
De policie komt ; het volk wordt achteruitgestooten ;
drie of vier personen worden opgeroepen om den gewonde
of het lijk op te nemen en op den grooten weg te dragen.
Gorl heeft de kracht niet vooruit te komen en zijne
hulp te verleenen ; hij kan noch gaan, noch spreken ; hij
staat er als aan den grond vastgevrozen en stom als een
beeld.
Als hij min of meer tot bezinning komt, dommelt op
eenigen afstand een rijtuig, door de policie opgeeischt, over
den weg : men zou zeggen een zwart gedrocht, met twee
gloeiende oogen -- de lantaarns.
Men brengt den ongelukkige naar het gasthuis.
Nelia grijpt Gorl bij den arm en zegt diep ontroerd :
" Kom, grootvader, kom 1 "
" Ja, laat ons voor zijne ziel bidden !... " mompelt hij.
" Wie zou hij zijn, grootvader ? "
" Nog een van die, welke hun bed van rozen zacht
geschud vonden, en die vergeten dit groote voorrecht te
waardeeren. "
" Kent gij hem, grootvader ? "
" Ja... ja... ik ken hem wel. Arme jongen ! Moest dat
leven zoo rampzalig eindigen ! "
" Wie is hij ? "
" Ik durf het niet zeggen, kind. Neen, neen, neen, ik
moet mij vergist hebben ! "
Twee uren later opent de zelfmoordenaar de oogen en
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staart in de zaal met naakte muren, waartegen de gestalten
van dokter, nonnen en bedienden, in lange en zwarte
slagschaduwen, zich afteekenen.
In den aanvang, nu zijn oog op die witte muren dwaalt,
meent hij nog op het sneeuwveld te liggen : zijne ooren
suizelen, alsof hij nog de klokken der Kerstmis hoort.
Allengs komt hij tot het bewustzijn, staart op de omstaanders en sluit andermaal de oogen.
De eenige woorden, die hij later fluisterend tot den
dokter spreekt, zijn deze :
" Dat mijn naam verborgen blijve. "
Drie maanden na het gebeurde op Kerstnacht, strompelt
*een bleek en afgeteerd man, in een dikken overjas en
leunend op den arm eener gasthuiszuster, den dorpel van
de ziekezaal over en naar de binnenplaats van het gasthuis.
De voorjaarszon schijnt helder, de boomen krijgen hier
.en daar groene stippels, de Haussehen piepen op de daken,
de zwaluwen drijven in breede kringen door de blauwe
luchtzee.
Bronveld, want hij is het dien wij zien, wil een oogenblik
-de frissche lucht inademen, voor de eerste maal sedert hij
in het gasthuis gebracht is.
De zuster, welke zijne schreden steunt, leidt hem naar
,eerre bank, die in den glans van het stovend zonneken
staat, en nu zij hem dezen dienst heeft bewezen, slaat hij
de oogen op ; een flauwe lach straalt over zijn gelaat en
sterft op zijn fletse lippen weg.
Met den dood heeft hij gekampt ; veel heeft hij geleden.
Vóór drie maanden, toen hij in het Park op het sneeuwveld neerzonk, was het leven een gruwel voor hem ; het
donkere en zwijgende graf was in zijn oog rooskleuriger
dan de heldere en lichtvolle aarde. Nu is hij weer met het
leven verzoend, hoe ellendig het zich dan ook voordoet.
Nadat, in zoovele benauwde en slapeloaze nachten, de

164

WERKEN VAN Dr AUGUST SNIEDERS.

akeligste spoken voor zijn oog op de naakte witte muren
gedanst hebben, groet hij weer het licht, de eerste bloemen,.
en ademt gulzig de frissche voorjaarslucht in.
Niemand van zijn vroegere bekenden en vrienden heeft
hij willen zien ; toen men in den aanvang zijnen naam,
vroeg, heeft hij gezwegen, en, toen deze of gene hem
kende, heeft hij stilzwijgen gevraagd ; dat stilzwijgen wordt
streng in acht genomen.
Mevrouw Bronveld is eenmaal gekomen, al had hij dan
ook aan zijne vertrouwelingen gevraagd dat zij niet zou
worden toegelaten ; men kon de echtgenoote van den
echtgenoot niet scheiden. " Vooral mijn kind mag niet
weten wat wandaad ik pleegde, mag mij hier niet aantreffen, " zegde hij.
In het ijlen der koorts had hij echter zijne vrouw niet
herkend ; zij had geruimen tijd bleek en sprakeloos voor
zijne sponde gestaan, en was eindelijk vertrokken met de
belofte, den wil van haren echtgenoot te eerbiedigen. Ook
stiet het haar tegen de borst dien zóó diep gevallen tezien, dat hij de hand aan zijn leven had geslagen !
Mocht het stervensuur naderen, dan zou ze echter
terugkeeren.
Toen zij het ziekbed verliet, verborg zij haar aangezicht
en vroeg aan niemand troost.
Meer dan een met het geheim bekend, laakte haar ;
doch wie kon tot in haar gemoed doordringen en haar
beoordeel en ?
Adelbert liet zich later geene zinspeling meer over vrouw
en kind ontvallen ; hij bewaarde het geheim van zijn leven
diep in zijn hart ; alleen aan dat zoete, bleeke, hemelsche
wezen had hij over zijn verleden gesproken — aan de non.
Op de wereld wilde hij voor niemand zijn hart meer
ontsluiten, zoo zegde hij ; maar die zuster was immers niet
van deze wereld ? Dergelijken bestonden hier niet en zij;
was voor hem uit een beter oord gekomen.
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Den notaris, wiens vreeselijke balans hij, op den dag
:zijns terugkeers, in zijne kamer had gevonden — de balans
'van het krediet en debet — had hij ontboden.
Eens deed die balans op hem den indruk eener zwarte
,galg, aan wier ongenadigen arm het uitgemergelde krediet
hing, beneden in de hoogte gehouden door den beul, het
loodzware debet, die met stevige knuisten belette dat er
eenig evenwicht kon gevonden worden.
Aan den notaris had Bronveld bevolen zijne goederen,
roerende en onroerende, te gelde te maken en de schulden
-zooveel mogelijk te vereffenen.
Dat ook was het bepaalde voornemen van mevrouw,
,daaromtrent door den notaris heimelijk geraadpleegd ;
overigens de omstandigheden waren van dien aard dat
hare toestemming kon worden voorbijgegaan.
De gele en rooskleurige plakkaten hadden dan ook met
hun notariëel " Zegt het voort " aan de wereld verkondigd
.dat de speler had uitgespeeld.
Een spottende duivel had hem de kaarten uit de- hand
geslagen, en ze schenen op de kleurige plakkaten gevlogen
te zijn om deze te illustreeren.
" Zegt het voort, " morde glimlachend Murg, die op
zekeren nacht en bij het licht der straatlantaarns het plakkaat gelezen had : " Zegt het voort ! " Die notariëele beulen zijn ongenadig, als zij iemand op den hoek der straat
schavotteeren. Als het hen betreft, moet er gezwegen
~worden ; als het anderen aangaat, roepen zij : " Zegt het
voort ".
Ook Bikkel, die op zekeren dag in het zoogezegd
gekocht, maar van Bronveld gewonnen, tweespan langs
de plakkaten reed, had er een oog op geslagen en tot zijne
veelkleurige vrouw gezegd : Z'était un honnéde impezile,
,en dezulken rijden snel gelijk de dooden van Burger, niet
waar, Herr Bikkel ?
Van dat alles heeft Adelbert Bronveld niets gehoord ;
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drie maanden lang was hij in zichzelven gekeerd gelijk
een Trappist, die de wereld heeft vaarwel gezegd, en,
zonder aan wien het ook zij, zijne denkbeelden over zijne
ontwerpen voor het toekomende mee te deelen.
Het verschrikkelijk vraagteeken achter de twee woordje.
" En nu ? " heeft hij zichzelven toegericht ; het antwoord.
is nooit over zijne lippen gekomen.
Niettemin schijnt hem die vraag niet te ontroeren : als
men hem op de bank ziet zitten, terwijl de zon, op de
takken schijnend, zijn bleek gelaat met beweeglijke schaduwen marmelt en dat er een stille glimlach in zijne oogen,
tintelt, zou men zeggen, dat hij eene verzekerde en veilige
toekomst intreedt.
't Is echter niet tot de toekomst dat die glimlach gericht
wordt, maar wel tot de gasthuiszuster.
" Ik ben u het leven verschuldigd, " heeft hij gezegd,
" en ik hecht er thans aan uit het diepste van mijn hart
Drie maanden geleden wilde ik datzelfde kostbare leven in
het " niet " blazen. De klokketoon en de beelden uit mijne
jeugd hebben mij gered. "
De zuster spreekt hem een oogenblik van zijne vrienden,
zijne bloedverwanten, van zijne vrouw en zijn kind ; in den
aanvang heeft hij een half woord gezegd ; doch nu zij de
twee laatste punten aanraakt, doet hij eene beweging met
de hand om haar het zwijgen op te leggen.
Twee of drie weken na gemelden dag verlaat hij het
gasthuis ; hij is hersteld. Diep is hij bewogen als de deur
met eenen bons achter hem toevalt ; hij herinnert zich het
schot, dat hem daar gebracht heeft. Dat denkbeeld doet
hem huiveren en hij verhaast den stap om zich van het.
gesticht te verwijderen.
Waarheen ? Naar den notaris ; deze, den toestand keniende, heeft hem voor eenigen tijd de gastvrijheid aangeboden, niet alleen om alzoo des te gemakkelijker de
rekeningen te vereffenen, maar ook om zijne gezondheid te
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herstellen ; doch Bronveld heeft hem stilweg bedankt,
zonder den vriendelijken man eenige verdere uitlegging te
geven.
Op de bescheiden vraag, wat zijne voornemens zijn in
de toekomst, hem door den notaris toegericht, geeft hij
geen antwoord.
In het kabinet van den ambtenaar staat de schilderij, die
de roekelooze speler eens door het wegwerpen van eenige
kaarten in de handen van Bikkel overleverde, op eenes
stoel. De bankdirecteur. werd slechts in waarheid eigenaar
van het kunstwerk, indien binnen een bepaalden tijd zekere
som niet gestort was. Die storting zou afhangen van den
uitslag der verkooping ; deze is gunstig geweest.
Het krediet, dat zoo hoog aan de galg hing, is, ten
gevolge van onvoorziene omstandigheden gedaald, en
houdt nu, na vereffening der schulden, het debet in de
hoogte.
Het overschot is echter gering ; van geheel de schitterende fortuin, die de vader zijn eenigen zoon heeft
nagelaten, is er niet meer over dan eene kleine burgerfortuin
van 50.500 fr. en de teruggekeerde schilderij.
Die uitslag ontzet Bronveld niet ; hij schijnt tevreden nu
de schilderij weer in zijn bezit terugkomt.
Verstrooid volgt de speler de cijfers, hem door den
acte-man voorgelegd, en meer dan eens nijpt hij de oogera
toe, alsof hij vermoeid is; zelfs verveelt hem die cijferzaak.
Eindelijk is alles uitgelegd ; hij teekent met eene losse
hand, neemt 500 frank van de som die vóór hem op tafel
ligt, en zegt met gesmoorde stem :
" Mag ik u verzoeken, heer notaris, het overige der
som aan mevrouw Bronveld, gij kent haar adres, te
bezorgen en tevens de schilderij in haar bezit te doen
terugkeeren ? "
" Maar, mijnheer... 500 frank. "
" Zijn mij voldoende, mijnheer. ik heb op alles grondig

168

WERKEN VAN D r AUGUST SNIEDERS.

nagedacht en dank u recht hartelijk voor de goede zorgen,
aan die verwarde zaak besteed. "
Bronveld verlaat het huis, en de notaris ziet den armen
duivel met een bekommerd oog achterna.

XII.
IN DE ZALIGE EENZAAMHEID.

Wij gaan, lezer; naar het stille vreedzame Limburg, hier
met zijne golvende vlakten, heuvels en dalen, heiden es
bosschen, met zijne kleine dorpen, wier torens bove*
de dennen, eiken en wilgen uitsteken ; ginder met zija
rotsachtigen grond, door welken het breede Maaswater
droomend naar het Noorden afzakt.
Wij gaan naar die landstreek met hare goede en trouw
hartige bewoners, wier zoetvloeiende taal ons als muziek
in de ooren suizelt ; wier zeden nog eigenaardig en zuiver
zijn, wier gemoed nog al het oorspronkelijke bevat dat de
voorouders hunnen kinderen hebben achtergelaten ; wij
gaan naar het land met dichterlijken eenvoud en christene
herinneringen.
Daar waar de schoone Maas België verlaat, doch meer
westelijk landwaarts in, zullen wij stilhouden, op een der
wegen die als de streng zijn, welke de dorpen, gelijk de
kralen van eenen rozenkrans, aaneenschakelt.
Wij bevinden ons in een frisch boschrijk landschap.
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Als wij deze dreef van dikstammige beukenboomen
ingaan, zien wij in de verte eene nette heerenhuizing, die,
ofschoon de Lente hare bloemen nog niet gestrooid heeft,
reeds bewoond is. Dat zien wij aan de geopende vensters
en deuren en aan den lichtblauwen rook. die in golvende
bochten uit den schoorsteen van een laag gebouw opstijgt,
en traag over de bosschen wegdrijft.
Komt men aan de heerenhuizing, dan bevindt men zich
in eene ruime grasvlakte, die zich rondom de woning
uitspreidt, en met slingerpaden, vijvers, groepen bloemende
planten en perken is doorsneden.
Het huis wordt in de wandeling het kasteel genoemd,
omdat een oude toren zich naast het nieuwer gedeelte
van het gebouw verheft — een bewijs dat er vroeger een
aanzienlijker en adellijker gebouw moet gepronkt hebben.
Het huis met verdieping heeft een terras, dat eenige
trappen hoog is en van waar men, langs vier verschillende
kanten, het uitzicht heeft op vier dreven, die, in den vorm
van een Sint-Andrieskruis het eigendom doorsnijden.
Wij zijn door eene dreef van reeds zeer eerbiedwaardige
beuken binnengekomen ; niet minder eerbiedwaardig zijn
de stammen en kruinen der linde-, eiken- en olmendreven,
die in den Zomer een dicht overlommerd pad moeten
maken en alle vier, in de verte en aan den ingang, door
eene blauwe schijf, door de lucht, schijnen afgesloten te
zijn.
Terzij van den ingang der lindedreef ligt eene hoeve en
langs deze loopt de weg. terwijl men eenige honderden
stappen verder het dorp ziet : eene groep van een dertigtal
huizen, met kerk, toren en pastorie.
De eigenaars van het heerenhuis zijn dokter van Segelaer, en dezes zuster, die beiden de vijftig zijn ingetreden.
Men noemt in den omtrek den eigenaar dokter van
Segelaer, omdat hij inderdaad het diploma van geneesheer
bezit en meer dan eens uit menschlievendheid en ook wel
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uit liefde voor het vak, de zieken van dorp en omtrek
kosteloos bijstand verleent.
De titel bevalt hem wel, maar in den aanvang niet juist
aan zijne zuster Monica, die zich altijd meer dan de broeder
herinnert dat er in hun wapen vier tichelsteenen prijken,
en de titel van " dokter " den glans dezer adellijke baksteenen zou kunnen hinderen.
De zuster is echter geen onhebbelijk wezen --- wel
integendeel ; maar op het vraagpunt van afkomst en adel
is zij het niet altijd eens met haren broeder, die er nogal
van houdt zijne zuster te plagen, met haar te zeggen dat
hij hier of daar in oude papieren gevonden heeft, dat deze
of gene bankier of schoenlapper wel degelijk van de familie
der van Segelaers is.
Dat doet de goede ziel soms een oogenblik rood worden
van verontwaardiging ; doch weldra eindigt die kleine
speldenoorlog met een hartelijk gelach van beider zijde.
De vader van dokter van Segelaer had grooten tegenspoed in zijne fortuin ondergaan ; hem bleef zelfs de hoop
niet over zijnen kinderen een vermogen na te laten dat met
den naam, stand en blazoen overeenstemde.
" Leer werken, " zegde hij tot zijnen zoon ; hij zond hem
ter hoogeschool van Leuven om in de rechten te studeeren;
doch de jongeling vond meer smaak in de studie der
geneeskunst en werd dokter.
Eenige jaren had hij in eene der kleine steden van
Limburg eervol een goede pr a ktijk waargenomen, toen hem
onverwacht en onverhoopt eene aanzienlijke erfenis ten
deele viel ; hij was gelukkig het voorouderlijk buitengoed
te kunnen terugkoopen en werd nu, zooals gezegd is, dokter
uit menschlievendheid.
Dokter van Segelaer is een man, zegden wij, van in de
vijftig, groot van gestalte, zwaar zonder lijvig te zijn ; hijg
heeft een aangenaam, opgeruimd, ovaal, goed gevuld en
licht blozend aangezicht, met schaarsche, min of meer
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grijsgeworden lokken omlijst. Zijn oog is niet groot, maar
levendig, verstandelijk en tevens goedig ; zijne stem is
helder, welluidend, opwekkend en aantrekkelijk.
Mijnheer van Segelaer is een levensluchtig man, doch
met een inderdaad kinderlijk gemoed ; eene nietigheid
brengt hem in goede luim ; de behoefte om eens hartelijk
te lachen of met heldere basstem een oud studentenlied aan
te heffen, doet zich niet zelden bij hem op.
Te welker gelegenheid ? zegt gij misschien.
Zonder gelegenheid zelfs, maar zeker als de pastoor, de
burgemeester van het dorp, of een vriend uit den omtrek
hem een bezoek komt geven, op het terras eene cigaar
rooken en een glas Bourgogne drinken.
Edele, kinderlijke, liefde uitstralende, oprecht godsdienstige ziel !
Zuster Monica is eenige jaren ouder dan de dokter ; zij
is, wij zegden het reeds, even goed als hij, heeft dezelfde
gelaatstrekken, doch fijner dan haar broeder. Zij is eene
nog schoone, gezette dame, met een welwillend en deftig'
uiterlijk.
De tijd om in 't huwelijk te treden was voorbij, toen de
tweede fortuin om zoo te zeggen uit de lucht viel, en dewijl
zij verstandig genoeg was om in te zien, dat de latere
huwelijksvoorstellen enkel door haar opgetimmerd vermogen waren uitgelokt, wees zij deze van de hand en denkt
er nu ook zoo min als haar broeder aan, zich met eenige
trouwpartij in te laten.
Monica herinnert zich gaarne, zooals wij zegden --- doch
meer uit familietrots, dan wel uit hoogmoed of ijdelheid —
dat hare moeder eene Murg-Lethington was.
Toen zij in den afgeloopen Winter, en bij een bezoek in
Antwerpen, den diepen val der Murgs, het wangedrag van
den laatsten afstammeling, vernam, schokte die tijding zeer
vinnig het familiegevoel dat immer bij haar zoo levendig
was.
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Bij toeval, doch slechts van verre, had zij haren neef
Roderik gezien : den bleekgrauwen mageren, gebogen
Murg met eene flodderende zomerbroek en gekloven
schoenen aan ; Murg, gedost in een gelen overjas, en in
wiens versleten zijzakken zijne magere vingers te vergeefs
warmte zochten ; ze had hem gezien als het beeld van het
maatschappelijk verval.
Aan hem, zoo dacht ze, was geen vinger te steken ;
maar die Murg heeft eene dochter : waarom zou men niet
trachten dat kind uit den modderpoel te trekken, waarin
het reddeloos zou verzinken ?
" Ja, waarom niet ? '' antwoordde de dokter, die overigens
dat deel der familie van meer nabij gekend heeft.
Dokter van Segelaer had Marc Gorl ontboden, en zijn
vlugge blik had in dezen laatste eenen man gevonden met
helder doorzicht, met eerlijke gevoelens, die in zijn gemoed
tusschen vooroordeelen en begrippen, eigen aan den werkmansstand, opschoten — diamanttintelingen in de zwarte
steenkoollaag versmolten.
Toen Gorl den dokter verliet, kende deze Nelia zonder
haar nog ontmoet te hebben ; doch toen hij eindelijk naar
Corl's woning ging en het meisje zag, bespeurde hij in haar
die ingeboren kieschheid en onderscheiding die den over,gang tot een hoogeren graad van beschaving niet alleen
mogelijk, maar zelfs gemakkelijk maken.
Nelia kende op dat oogenblik reeds haar waren naam.
" En dat is dan mijne kleine nicht?" zegde van Segelaer
op gullen toon, terwijl zijn oog glinsterde van vriendschap
en levenslust, en hij zijne breede hand op het lokkig hoofd
van het meisje legde.
't Verwonderde Gorl, dat Nelia zich niet aan die beweging onttrok, ofschoon haar oog donker bleef.
Die man had dus eene geheel bijzondere aantrekkelijkheid voor haar. Alleen Nelia begreep welke. Hij had
-gezegd : " Ik heb uwe moeder goed gekend, " en toen van
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Segelaer die woorden herhaalde, sloeg zij het schoone oog,
met lange zwarte wimpers, op en staarde hem in het
aangezicht, alsof zij daar de overtuiging wilde zoeken van
't geen er in haar gemoed omging.
" Ze hebben mijne moeder gejudast, " mompelde zij, en'
die woorden, zonder eenige voorbereiding uitgesproken,
vielen als eene vlaag steenen rondom den dokter neer. Hij
ontstelde echter niet ; zijn glimlach was enkel droevig. Van
Segelaer zette zich neer, trok Nelia zacht tot zich en hield
hare twee handen in de zijne.
" Kindlief, " zegde hij, " ik deed dat toch niet. "
In den toon der stem lag eene overtuiging, die in het
stugge gemoed van het meisje weerklank vond.
Gorl volgde dat stille en voor den ingewijde ontroerende
tooneel. " Zij is, " zoo fluisterde hem eene inwendige stem,
toe, " zij is nog beter dan ik dacht. "
Dokter van Segelaer staarde een oogenblik zwijgend het
meisje in de donkere oogen en zegde, toen hij zijn innerlijke'
ontroering meester was :
" Gij hebt uwe moeder nooit gekend, niet waar ? Gij
herinnert u niets van haar. "
Nelia schudde het hoofd.
" Gij weet dus ook niets of niet veel van de omstandigheden waarin zij verkeerde, en al wist gij dit alles, kindlief,
gij zijt te jong om de toestanden, waarin haar leven
voortstormde, te kunnen beoordeelen. Neen, zij was niet
gelukkig ; doch niet allen, die rondom haar stonden, zijn
daarom te veroordeelen ; dat zult ge later beter begrijpen'
dan nu. "
Na een oogenblik gezwegen te hebben, sprak neef voort :
" Grootvader Gorl heeft nu reeds lang voor u gezorgd,
en 't is plicht dat wij, die van uwe familie zijn, ook het
onze doen. "
Het meisje trok de handen terug en sloeg de oogen neer..
" Ik weet, " hervatte de dokter, " dat het u niet aan-

t

174

WERKEN VAN D r AUGUST SNIEDERS.

genaam is grootvader Gorl te verlaten ; doch dat is ook
niet noodig voor altijd ; hij heeft veel te goed voor u
gezorgd om u van hem te scheiden ; maar gij zult ons
buiten komen bezoeken ; gij zult er eenigen tijd blijven....
Daar zullen wij van uwe moeder spreken en ik zal u zelfs
haar portret laten zien. "
Er blonk iets helders in Nelia's oog, hetgeen de dokter
onmiddellijk bemerkte.
Hare moeder ! Deze leeren kennen, haar in beeltenis
zien, van haar hooren spreken, misschien, wie weet I iets
kunnen opvangen van den toon harer stem — zoete
begoocheling ! Kortom, zich door al die bijzonderheden
, eene min of meer duidelijke voorstelling maken van 't geen
nu als een chaos in haren geest omwoelde, en waaruit zich
de meest fantastische scheppingen ontwikkelden ^-- dat
alles had voor het natuurkind een groote aantrekkelijkheid.
Geheel verzoend met het woord " familie " was Nelia
niet. Van dat voor haar nevelig spook had men haar ruw
,gezegd : " Ze hebben uwe moeder gejudast ; " doch nu
klonk haar van die zijde iets zachter toe : " Ik, ik zal u uwe
moeder leeren kennen en u hare trekken toonen. "
Toen dokter van Segelaer was weggegaan, heerschte er
eene doodsche stilte tusschen grootvader en het meisje ;
doch dit juist was niets, integendeel.
Marc Gorl ging, zijne pijp rookend, nu hier dan daar ;
hij trad buiten. op de achterplaats, keerde terug, bleef voor
h et venster staan zonder op Nelia aandacht te geven, die,
smet het hoofd gebogen, zat te breien.
" Grootvader, " zegde het meisje eindelijk.
" Kind ?... " was het antwoord op vragenden toon.
" Zoudt ge denken dat ik met dien vreemden heer moet
meegaan ? "
" Ik denk van ja, kind. "
" Neen, zeker niet. "
Gorl zou er hebben willen bijvoegen dat ook haar vader,
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wiep hij reeds over het punt gesproken had, verlangde
dat zij met neef van Segelaer zou meegaan ; doch hij hield
de woorden, die op zijne lippen lagen, terug.
" Zal het niet eenzaam voor u zijn, grootvader ? "
" Och, " antwoordde Gorl en hij hield zich onverschillig,
maar de woorden troffen hem, " men gewent zich aan
alles ! " en hij klopte zijne pijp in de opene hand uit.
Gorl wilde niet bekennen dat het huis voor hem eene
hel was geweest, toen Nelia eenige maanden geleden ter
kostschool gezonden werd.
Sedert het bezoek van den dokter was Nelia blijkbaar
onrustiger. Langer dan gewoonlijk stond zij 's avonds,
niettegenstaande de voorjaarskoude, aan de deur, al moest
ze de armen onder den voorschoot verbergen om ze te
verwarmen.
Wat ze daar zocht verscheen echter niet.
Na verscheidene dagen, toen zij andermaal op schildwacht stond, werd haar gelaat door een blijden glimp
verhelderd.
Langs de huizen klonste langzaam de arme Stance, op
wier aangezicht de ellende en de jenever voortdurend
diepere sporen teekenden. Die vrouw boezemde Nelia
diepen afkeer in, doch zij poogde dien te overwinnen.
Zonder groet zegde zij : " Weet gij, Stance. dat er soms een
heer bij mijne moeder kwam, een lid der familie, een dokter...."
De arme vrouw bleef staan en scheen hare verdronken
hersens geweld aan te doen.
" Een dokter ?... Ja.... Dokter van....
" Onverschillig. Kwam hij dikwijls ?... "
" Neen ? ik herinner mij toch hem een of twee malen
gezien te hebben. "
" En was die goed voor mijne moeder ? "
" ja ; zij was toen ziek en hij wilde haar genezen. "
" Die was dus niet gelijk de anderen. "
" Neen, die was zoo niet. "
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" Nu, dan is 't goed ! " en zij stak de arme vrouw eenige
centen in de hand en verdween.
Onder de straatlantaarn opende Stance de hand en zag
met minachting de koperen muntstukken. " Wat koper ! "
morde zij, stak de straat over en ging in eene kroeg een
slok jenever koopen.
Hij, de vreemde neef, was dus goed voor hare moeder
geweest ; het was waar wat hij aan Nelia gezegd had ;
het overige dat hij haar te zeggen had, zou dus even waar
zijn.
Alle achterdocht was daarom niet geweken, en had
Gorl haar niet vergezeld toen zij eindelijk met dokter
van Segelaer vertrok, zij zou nog hebben geaarzeld. Haar
vertrek werd weinig opgemerkt : vriendinnen had Nelia
er niet op na gehouden.
Op reis was neef van Segelaer onuitputtelijk gulhartig
geweest en toen eindelijk, na een langen rek, de trein
stilhield en de reizigers afstapten, vonden zij aan de halt
een rijtuig met twee bruintjes bespannen, en met eenen
knecht op den bok, die een zilveren band droeg ; de
paarden knabbelden op verzilverde gebitten en hadden
ooglappen, waarop zilveren letters ineen krinkelden.
Dat alles maakt Marc Gorl, zoowel als Nelia, duizelig..
Nelia had met een verlegen glimlach het hoofd geschud, .
toen men haar wilde doen instappen ; Marc Gorl, die geen
ander galarijtuig kende dan zijne locomotief, vond het al te
koninklijk in eene koets te rijden en zou liever te voet
gaan.
Er hielp echter geen tegenstribbelen : ingestapt en
vooruit !
Nelia dacht dat zij in het paradijs was, toen zij, op de
zachte kussens gezeten, de schoone dreef inreed en eindelijk
voor het heerenhuis stilhield.
Op het terras wachtte eene dame, in het zwart gekleed,
de reizigers af : 't was Jufvrouw Monica, die eene nog),
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kalmer, vriendelijker uitdrukking dan gewoonlijk op het
goedige gelaat had, en het jonge meisje, dat haar broeder
bij de hand hield en den trap opleidde, met eene innige
belangstelling aanstaarde.
" Zuster, " zegde de dokter, " uw wensch is vervuld :
ik breng u onze kleine nicht Nelia Murg-Lethington. "
" Gij zijt mij welkom, nichtje, " liet er de goede dame
op volgen ; zij groette ook Gorl en voegde hem toe : " Ik
dank u, mijnheer, voor al het goede dat gi j aan dit kind
bewezen hebt. Dat zal God u vergelden ! "
Zij stak den werkman de hand toe ; antwoorden kon
Gorl niet : hij was geheel uit zijn lood geslagen. Tegenover
vrouwen was hij nooit een held geweest, en zeker niet
tegenover rijke en voorname vrouwen.
" En hier is nog iemand, die u niet onbekend is, nichtje ! "
zoo_sprak de dame, met een stillen glimlach op het gelaat,
en zij wees op een jong blond meisje, stemmig in het zwart
gekleed en blootshoofds.
Nelia herkende de jonge onderwijzeres, welke haar in de
laatste maanden thuis lessen had gegeven. Men had haar
.-- kiesche handelwijze ! --- in dienst genomen, om Nelia
het verblijf op het buitengoed minder vreemd te doen zijn.
Die trek alléén kenmerkte den fijnen en gemoedelijken toon
in het gezin der van Segelaers ; hij verraadde eene diepe
kennis van Nelia's karakter in het bijzonder, van het
menschelijk hart in het algemeen.
Het was dan ook vóóraf bepaald : men zou in den
aanvang volle vrijheid aan de kleine nicht laten, haar
niet aan de gewoonten van het huis onderwerpen, doch
haar allengs in deze inwijden.
" Nelia, " had de dok ter gezegd, " zal zijn als eene kat
in een vreemd huis ; in de eerste dagen van haar verblijf
aldaar vlucht deze op den zolder, verbergt zich onder stoel
en bank, slechts van lieverlede komt zij op fluweelen
pootjes nader. "
12
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Op den dag der aankomst had men samen gemiddagmaald, en was het Gorl en Nelia in den aanvang hinderlijk
door een verzilverden knecht bediend te worden, allengs
lette men op die weelde niet meer.
ja, alles kwam het meisje voor als een droom — een
droom van den hemel. Zij dacht soms : " Als ik wakker
word, zal dit alles weer verdwenen zijn. "
't Zij zoo .— onplezierig was die droom niet.
Geen woord kwam over hare lippen ; zij behield, zoo
lang de maaltijd duurde, dezelfde ingetogenheid ; soms
kwam het rood der verlegenheid of een lichte glimlach
haar fijn geteekend gelaat verhelderen, en ontsnapte er
een stil gefezel aan hare fijne lippen.
In haar eenvoudig kleedje schenen haar zacht gepurperd
gelaat, hare prachtige donkere oog gin, het weelderig zwart
haar sterker dan vroeger te spreken, en jufvrouw Monica
liet met welgevallen het oog op haar rusten. Uit dat wilde
ding, zoo dacht zij, zal gewis eene schoonti jonkvrouw
groeien !
Bij het nagerecht, toen de goudgele Rijn- en donkere
Bourgognewijn in de glazen blonk, waren de pastoor en
de burgemeester van het dorp gekomen, en men had Nelia
bij de wederzijdsche voorstelling genoemd : " Onze nicht,
imejufer Nelia Murg-Lethington. "
't Was, kortom, een goede dag geweest.
Toen Gorl, bij het vallen des avonds, wegging, gevoelde
hij zich zelfs gelukkig ; hij benijdde, hij betreurde niets,
maakte geene scherpe vergelijking tusschen rijken en minderen, gevoelde zich in niets gekrenkt : integendeel, die
rijken vereerden den eerlijken werkman.
Allen deden hem uitgeleide tot aan het einde der dreef
en drukten hem hartelijk de hand en wenschten hem " tot
weerziens " toe.
Nelia klemde zich aan den arm der gouvernante.
" Gij ziet nu, " zegde Gorl tot zijn pleegkind, " bij wat
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edele menschen ik u gebracht heb ; gij moet braaf en
onderdanig zijn. "
" ja, " fezelde zij.
" Gij zult ditmaal niet meer onverwacht thuis komen ? "
" Neen, dat zal ik niet, al zal het mij soms hard vallen
niet bij u te zijn. "
Dat trof den ouden werkman, en toen hij het meisje in
de oogen staarde, zag hij 'dat deze vochtig waren.
Gorl ging henen, doch keerde zich nog herhaalde malen
om en knikte dan, en . wenkte met de hand, totdat zijne
gestalte in de schemering wegsmolt.
Nelia klemde zich vaster aan den arm der jonge onderwij zeres.
En dit is de reden dat wij Nelia niet meer in het huis
der Bloemstraat vinden, maar wel in de zalige eenzaamheid
en op het tijdstip van het jaar dat de eerste lenteglans de
prachtige dreven verlevendigt en de eerste witte bloemen
de grasvlakten van het buitenverblijf versieren.

XIII.
HET WERK VERHEFT.
Op zekeren avond, korten tijd nadat Bronveld het
gasthuis verlaten heeft, wordt van Gorl's deur de klink,
welke buiten eene ijzeren S vormt, opgeheven en valt
klepperend terug.
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Marc is thuis, hij zit bij de brommende kachel, waarop=
de waterketel stoomt, en suist en zingt ; op de tafel brandt
eene kleine lamp met scherm, zoodat er daar een lichtkring;
geteekend wordt.
Het overige van het vertrek zou min of meer in de'
schemering gedompeld zijn, maar door eene scheur in het
deksel der kachel stroomt een heldere gloed en teekent
boven, tegen de witte zoldering, dansende lichtstrepen.
De deur is reeds gegrendeld.
Gorl staat op ; zijn hart klopt, jaagt zelfs : immers zóó,
ook sloeg Nelia met de deurklink !
Nogmaals wordt de klink opgelicht en neergeslagen.
Gorl schuift den grendel weg, opent, en een onbekende
mannelijke gestalte treedt binnen.
De machinist kent den binnentreiler niet, al zegt deze
dan ook : " Goeden avond, Gorl ! " Deze laatste gaat naar
de kachel en neemt het ronde deksel weg, zoodat de
vuurgloed volledig het vertrek verlicht.
Voor hem staat een persoon, in een dikken jas gehuld ;
de vreemdeling heeft den kraag opgeslagen en eene muts.
met pelsen oorlappen op, zoodat er van het aangezicht
weinig meer te zien is dan een deel van zijn bleek gelaat,
spitsen neus, ingevallen kaken en donkere oogen.
Aan de rechterhand draagt de man een goed gevulden
reiszak, dien hij bij het binnentreden op eenen stoel plaatst.
" Kent ge mij niet meer, Gorl?" vraagt de vreemde
heer op eenen toon die, is het verbeelding ? den werkman
toeklinkt als komt hij van genen kant van 't graf.
Gorl ziet, bij den uitstralenden gloed, scherper toe en
roept :
" Hoe ! gij, mijnheer Bronveld ! "
" Ik zelf, Gorl. "
" Wel, wel, ik dacht dat gij reeds lang dood en begraven
waart ! " zegt Marc op eenigszins vroolijken toon.
" Dat hadde zeer goed kunnen zijn, " en er speelt
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Bronveld een stille, weemoedige, maar bittere glimlach
over het aangezicht. " Ik ben erg ziek geweest. "
" Ik weet bet ; ik was op Kerstnacht in het Park,
Mijnheer Bronveld. "
Er stroomt een licht rood over het bleeke gelaat van
eden jongen man.
" Laat dat alles rusten, Gorl, " zegt hij. " Ik beken dat
ik toen, in dien vreeselijken nacht, de grootste aller dwaaslieden, om geen ander woord te bezigen, begaan heb ;
doch ik hoop wel dat deze ook de laatste zijn zal, " en hij
reikt Gorl de hand toe.
" Ik ben gelukkig, mijnheer Bronveld, dat ge genezen zijt."
" En nu kom ik hier bij u wat uitrusten.... "
" Bij mij ?... " herhaalt de machinist verwonderd.
" Ja, bij u ; toen ik in het gasthuis was en in de eenzame,
slaaplooze nachten de wereld en mijne vrienden voor mijne
verbeelding oprezen, zag ik u in dien langen stoet, en mijn
, 00g en mijne gedachten bleven op u gevestigd. "
Gorl schuift eenen stoel bij de kachel; Bronveld zit neer,
knoopt den overjas los en slaat den kraag naar beneden.
De binnengetredene ziet er koulijk uit en Gorl neemt de
pook, licht het deksel op en stoot de klompen in stukken
rom het vuur aan te wakkeren.
" Ja, Gorl, ik dacht aan u, aan uw huis, aan uwen stand
in de samenleving, en ik besloot tot u te gaan zoodra ik
zou genezen zijn.
" Ik ben maar een arme duivel, mijnheer Bronveld, een
nietig wezen, een arm en vergeten werkman. "
" En toch op u vestigde ik mijne hoop. Dat moet u
verwonderen. Men is niet gewoon naar beneden te gaan,
niet waar ? als men in de wereld bescherming noodig
iieeft ; men dringt integendeel naar boven. "
" Juist daarom.... ,,
" Ik doe het tegenovergestelde. Kent gij mijnen toe
-.stand?"
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Misschien ja, misschien neen. "
" Weet ge dat ik letterlijk geruïneerd ben, dat al mijne
goederen verkocht werden om mijne schulden te voldoen t
Weet ge dat ik alles wat mijn vader naliet, een prachtige
fortuin, anderhalf millioen... dat cijfer doet u verschrik
ken !... "
" Ik heb geen denkbeeld van wat anderhalf millioen is."'
" ... dat geheel die fortuin verteerd, verkwist, verspeeld,
verbrast is ? Zij is verdwenen gelijk de mulle grond den
regen opzuigt. Mijne vrouw heeft, met mijn kind, mij
verlaten. Zij had gelijk, en nu ik aan alles denk, is zij zelfs
langer gebleven dan ik verdiende ; maar door dat verlaten
werd het leven mij ondragelijk. "
Gorl, tegenover Bronveld gezeten, ziet den bleeken man
scherp aan. Zou er misschien iets in zijne hersens verkeerd
zitten ?
'4 Ja, zij had gelijk, " hervat Adelbert. " Ik mag niemand
beschuldigen dan mij zelf. ik was geen goed echtgenoot,
geen goed vader. Ik leende het oor naar slechte vrienden.
Er moest een verschrikkelijke slag komen, gelijk die op
Kerstnacht, om mij te redden ; ik moest in het ellendige en
naakte gasthuis geslingerd worden, om tot bezinning te
geraken. Dààr, alleen en leidend, alleen in die lange slaapbooze nachten, heb ik God om vergiffenis en genezing
gebeden, en hem beloofd dat ik, hersteld, een anderen
levensweg bewandelen zou. "
" En nu keert ge tot uwe vrouw en uw kind terug ? "
" Neen, Gorl, die tijd is nog niet gekomen ; ik heb te
veel eergevoel om mij nu reeds bij hen aan te bieden. Ik
kan niet tot hen gaan wier bezit ik verkwistte, wier naam
ik bezoedelde. Wat indruk zou het maken op mijn kind,
als het den verloren vader, den verkwister, den speler, den:
zelfmoordenaar voor zich verschijnen zag, die niets te
eten brengt, maar integendeel het weinige dat er overschiet
met vrouw en kind in luiheid zou verteren ? Dan, wat.
"
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invloed en ontzag kan ik nog uitoefenen ? Ik zou integendeel elk oogenblik rood moeten worden, bij het zien der
vernederingen, die de mijnen ondergaan ; bij al de ontberingen die zij moeten dragen. "
Gorl staart zwijgend voor zich.
" Neen, " hervat Adelbert, " neen, de weg die zich voor
mij afteekent, loopt niet onmiddellijk naar de mijnen;
alvorens die terugkeer plaats heeft, moet ik mij hunner
hebben waardig gemaakt. "
" Wat zoudt ge dan willen aanvangen, mijnheer Bronveld ? '' zegt Gorl aarzelend.
" Toen ik jongeling was, Gorl, had ik lust om mij bezig
te houden ; ik had eene voorliefde voor alle mekanische
werken ; ik hamerde, smeedde, vijlde, en gij, gij kwaamt
in uwen ledigen tijd mij terechtwijzen. Ik had een werkhuis en, weet ge 't nog, Gorl ? wij klopten er samen
lustig op in, en zongen een vroolijk lied bij 't kinken van
den hamer op het aambeeld. Dat was een gelukkige tijd,
Gorl!"
Bronveld spreekt op levendigen toon ; zijne oogen blikkeren weer van levensgloed en het purper kleurt andermaal
zijn bleeke en verstorven wangen.
Ook Gorl verlustigt zich in de herinnering van dat
verledene ; want er speelt een glimlach om zijn grof,
krachtvol en eerlijk gelaat.
" ja, " zegt hij, " dat was een goede tijd ! "
" Ik was gelukkig als ik het vuur mijner smids hoorde
gonzen, vinnig gloeien en de vonken onder den hamerslag
wegspatten zag. Het gesjierp der vijl ruischte in mijn oor
als een lied, en voor het verblijf in ons werkhuis liet ik de
aantrekkelijkste vermaken, die de gouden jonkheid najaagt.
Toen ik trouwde vond mijne vrouw dat leven onaangenaam, voor mijnen stand ongepast ; ik zelf voelde eindelijk
de verveling en verlangde naar iets anders. Van dat
oogenblik braken mijne slechte dagen aan, Gorl. "
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De machinist heft het hoofd op en ziet Bronveld strak
aan.
"'t Is of toen gij mijn werkhuis verliet, Gorl, de goede
geest ook wegging en, toen het werkhuis gesloten was, de
booze bezit nam van mijn hart. Doch genoeg ! toen ik in
het glsthuis lag en, genezende, de toekomst instaarde,
kwamen mij die dagen van werk- en levenslust weer voor
den geest en ik wilde terug, terug tot dat deel van mijn
leven. Gorl, ik kom tot u... ik kom werken... werken voor
mijn dagelijksch brood. "
Marc is meer en meer verwonderd en vraagt zich af, of
hij die laatste woorden wel goed verstaan heeft.
" Gij werken ?... Gij, uw brood verdienen met handenarbeid ?... " en Gorl lacht ongeloovig.
" En waarom niet ? ik heb daartoe immers geesteskracht
genoeg, en wat mij voor het oogenblik aan spierkracht
ontbreekt, zal ik mettertijd terug bekomen. Lach niet, Gorl,
hij zoudt mij alzoo de eenigste begoocheling, die ik nog
bezit, ontnemen. "
" Maar, mijnheer Bronveld, 't is een groot verschil te
werken voor zijne uitspanning of voor een armzalig stuk
dagelijksch brood. Daartoe zijt gij niet opgekweekt. Om
zich daaraan gewoon te maken, moet men van jongsaf zich
aan harde vermoeienis, aan ontbering en zelfs aan armoé
onderwerpen. "
" Ik heb wilskracht en ben tot alles bereid. "
" Gij hoopt door handenarbeid uwe verloren fortuin
terug te winnen-? Zie, ik ben een man van jaren : ik heb
van mijn tiende of twaalfde jaar gewroet en gezweet ; ik
heb het nooit verder kunnen brengen dan het bewonen
van dit arm nest. voorzien van armoedige meubeltjes, en
wat somberen kost op de tafel. "
" Ik vraag geenen rijkdom ; ik vraag aan den eerlijken
arbeid mijne eerherstelling in de samenleving ; alleen het
werk
dat is, mijne vrijwillige vernedering, opoffering,
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kan mij opbeuren uit het modder
en zelfverloochening
waarin ik verzonken lig. "
" Maar gij hebt machtige vrienden, die u wel het een
of ander gemakkelijk postje zullen weten te bezorgen. Daar
loopen er zooveel van uwe soort. "
" Ge begrijpt mij niet, Gorl ; met die ledige hoofden en
zuigende echels, welke, nadat zij bewezen hebben dat zij
hunne eigen zaken niet konden besturen, betaald worden
om het algemeen welzijn te bevorderen, en dus, ten nadeele
der schatkist, met het bloedige zweet. des volks gevuld, te
leven -- met die wil ik niet gelijk staan. Ik wil niet met
opgeheven hoofd, ten bewijze dat ik alle schaamte en
eergevoel verloren heb, in het openbaar verschijnen. Neen,
ik wil mij voor de oogen van het publiek verbergen en
door eigen kracht herwinnen in achting, wat ik door mijn
gedrag verloren heb. "
Of Gorl juist die redeneering, in al hare fijne opvatting,
verstaat ? Wij mogen het betwijfelen ; misschien heeft hij
er eenig begrip van, maar duidelijk en klaar staat zij op dit
oogenblik nog niet voor zijnen geest.
Uwe vrienden zullen u als werkman herkennen ! " werpt
Gorl op.
" Neen, ik zal mijnen naam veranderen, en welke rijke,
die mij op straat voorbijgaat, of in rijtuig langs mij henenjaagt, zal aan Bronveld denken, die in een werkmanspak
steekt ? "
" Ge zijt altijd zoo wat exentriek geweest, mijnheer
Bron veld. "
" Dat woord doet mij pijn ; ik dacht dat Gorl mij zou
begrepen, de twee handen vastgenomen en mij gezegd
hebben : " Zoo is het wel, Bronveld ! Gij hebt gelijk : het
werk adelt ! "
" Wees niet slecht geluimd. mijnheer Bronveld; ik vind
uw plan zoo vreemd. Wij, werkliê, wij beschouwen ons
leven als zóó weinig opbeurend, als een zóó onmogelijk
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middel om ons te verheffen, dat het ons dwaas voorkomt
juist daar den weg der opbeuring te komen zoeken. Doch,
't is ook waar, ik heb dikwijls hooren zeggen : Niemand
verstaat minder de wezenlijke waarde van het werk, dan
de werkman zelf. Gij hebt overigens meer verstand dan ik
en ik geloof dat gij het goed meent. '
• Gorl steekt den jongen man de harde breede hand toe,.
en omvat dezes bleeke en vermagerde vingers.
" Gij hebt maar eerre poppenhand, " zegt de werkman
lachend, " eene zooals van die, welke met den broodzak
aan den hals geboren worden. "
" ja, mager is zij, maar, geloof mij, zij is nog gespierd. "
" Nu, nu, ik vind uw plan al minder vreemd ; ik gewen
er mij reeds aan. Meer dan dat, ik vind het zelfs schoon
dat ge den moed hebt cent voor cent te willen winnen
door het werk, als ge in weinige jaren eene fortuin van
anderhalf millioen hebt weggeworpen. Ik begrijp dat
iemand als gij geene waarde hecht aan iets dat ge in overvloed in uwe wieg gevonden hebt ; maar, voor den drommel ! als ge voor wat koper, voor een zilverstuk zult
moeten werken dat de lenden u kraken, zult gij eerst
beseffen wat waarde een geldstuk heeft. "
" Dat begrijp ik nu reeds. "
" Nu, nu ! Maar welk soort van ambacht zoudt ge
aanvatten?"
" Ik heb het reeds gezegd, ik wil hervatten wat ik in,
mijne jeugd begonnen heb. "
" Gij wilt machinist worden ? Hard, beste jongen, verduiveld hard ! "
" Toch niet. Ik wil aanvangen met eenvoudig stoker te
zijn, het liefst op uwen stoomsleper. Zie, het lacht mij toe,
met u op de locomotief in den frisschen wind te staan, de
longen geopend om de versche lucht der velden met groote'
gulpen in te zwelgen, onder het voortvliegen het oog in de
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vrije natuur rondwarende. Daar, op dien stoomsleper,
droom ik mij alléén, vrank en vrij in de wereld. Gij en
ik vormen, voor het grootste deel der reis, de eenige
bevolking. Niemand spreekt mij van het verledene, tenzij
mijn geweten, en dit zal ik door eerre betere toekomst
doen zwijgen. In de standplaatsen waar ik bekend ben, let
niemand op mij. Welke reiziger geeft acht den zwart
bemorsten stoker eener locomotief ? Ik zal nergens meer
onbekend zijn dan in het groote volksgewoel, nergens beter
op mijne plaats dan daar. "
" Ik zeg niet neen ; maar 't is een hard stieltje in den
Winter, jongenlief !
" Ik heb den Zomer voor mij ; als het begint te hagelen
en te waaien, zal ik in mijn werk werk gehard zijn.
" Wat moet ik voor u doen ? "
" .Morgen een vertrouwelijk onderhoud vragen bij uwen
overste ; hem, - indien het vereischt wordt, den toestand
kenbaar maken, en vragen of hij mij de gelegenheid wil
geven, mij door het werk in eere te herstellen. "
Gorl zet de vijf uitgespreide vingers achter het oor en,
krabt zich geducht.
" Verduiveld, mijnheer Adelbert, ge doet me daar een
lastig 'postje aan de hand ! Dat pleidooi zal mij een slapeloozen nacht geven.... Aardig, recht aardig, vervloekt
aardig is het toch dat ik, arme donder, den grooten heer
van gisteren moet beschermen ! Dat die groote heer bij
Gorl zijne schrale broodkorst komt verdienen, terwijl Gorl
er vroeger bij hem nog boter op kreeg. Wat is de wereld
toch een aardig ding, mijnheer Bronveld 1 "
" Dat is waar, God! " antwoordt de jonge man zuchtend..
" Laat van nu af mijnen familienaam terzij. Wij zullen hem
op het aambeeld leggen en er de nuttelooze brokken
afslaan. Vooreerst sla ik dat vereerend " mijnheer " weg,
dan het woord " Adel " dat nog meer vloekt met mijnen,
toestand dan het eerste ; verder kap ik het woord " veld "`
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,af, en behou niets dan " Bert Bron " — een naam zoo
kort mogelijk. "
" Goed, wij noemen u dus Bert Bron ; doch waar zult
gij uwen intrek nemen ? " zegt Marc, terwijl hij met den
vochtig genaakten duim den tabak in de houten pijp
vastdringt. " Waar ?... "
" Hier bij u. "
" Hier bij mij ? " en Marc Gorl is zoo verwonderd als
wordt hij uit de wolken naar beneden geschopt; zooals hij
somtijds zegt. " Maar dat kan niet ? "
" En waarom niet ? "
" Zie eens rondom u, in wat kraaiennest ik woon ! En
gij, gewoon in een groot huis te verblijven, gewoon op
tapijten te loopen, aangenaam en lekker te leven.... "
" ja, Gorl, maar ik ben nu werkman ; de werkman leeft
ook als werkman. Of zoudt ge willen dat uw stoker in een
paleis woonde ? "
" Neen, dat kan niet. Hier zegt ge, hier.... Ik wilde de
huur mijner woning opzeggen, toen mijne dochter... ja, ik
noem haar nog altijd ,zoo... naar hare rijke familie ging ;
doch zij hield er aan dat hier alles blijven zou zooals het
was. Als gij nu voor tijd en wijl dat kamerleen wilt
betrekken.... "
" Voortreffelijk. "
" Het ziet er niet onaardjg uit.,. " en Gorl staat op,
neemt de kleine lamp, houdt ze op de hoogte van het
hoofd en stoot de deur open.
Het licht valt in het kleine vertrek, met frisch roodsteenen vloer ; met een bed, waarop en helder witte sprei
ligt. Aan den muur glimt de spiegel in het licht, en onder
=dezen blikt een koperen kruisbeeld.
" Ge weet, " zegt Gorl, " dat ik een kind bij mij had?"
" «at heb ik nu vernomen. "
" Ine dochter van.... "
ja, ja, " en Bronveld beweegt zich koortsachtig op
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zijnen stoel : hij zou op dit oogenblik ongaarne den naam
van Murg hooren. " En hare familie heeft haar tot zich
genomen. Wel, zeer wel ! Komt de vader soms hier ? "
" Neen ; ik heb ook niets meer van hem te eischen ; de
familie van Segelaer heeft alles vereffend. "
" Ik zou hem niet gaarne ontmoeten ; of houdt gij van
zijne bezoeken ? "
" Evenmin als gij. "
" Dan laten wij dien persoon dood en begraven. "
" Maar Nelia is een goed kind.... "
" Wij zullen over haar spreken, zoo dikwijls gij daarin
genoegen hebt ; maar voor iedereen blijft hit een geheim
wie ik ben. "
" Nu, wij zijn tot akkoord. Voor den drommel, wat al
wonderlijke dingen zijn mij dezen avond op het lijf gevallen!
Ik denk soms dat ik droom. Als ik u daar, in vleesch en
bloed, voor mij zie zitten, meen ik weleens dat de booze
geest mij parten speelt. 't Zij zoo : dat is een nieuwe
omdraai op het levenspad. ja, het leven is een aardig, een
gek ding ! "
Gorl zegt dit half lachend, half ernstig, wij zouden schier
zeggen half traanoogend ; want vochtig is zijn oog, een
bewijs dat zijn gemoed niet juist in overeenstemming is
met de laatste woorden, vooral niet met den toon waarop
zij worden uitgesproken.
" Het water kookt dat het spartelt, " hervat Gorl ; " ik
drink 's avonds altijd een goeden, warmen grog — en
gij ?
" Ik zeg niet neen. "
" Dat zal uw welkomst bij Gorl zijn. " De man staat
op, opent de kleine hoekkast, haalt er eene flesch, een
steenen suikerpot, Berlijnschzilveren lepeltjes en twee glazen
uit, en als nu de grog in de glazen dampt, stoot Gorl zijn
glas tegen dat van Bronveld en drinkt " gezondheid ".
't Is recht gezellig in het vertrek van den machinist

190

WERKEN VAN D r AUGUST SNIEDERS.

' t is of de kachel luider en vroolijker gonst en bromt, en er
zich op hare kaken een heldere blos van gezondheid en
levenslust afteekent ; 't is of de schaduwen op den witten
muur en de zoldering, door den grogdamp beneveld
worden, zoo fantastisch gek dansen zij bij de snelle beweging der vlammen, die langs de gescheurde spleet van
het deksel schijnen.
De hangklok alleen behoudt in het kamerken hare
kalmte ; zij tikt niet sneller dan vroeger ; haar wijzer loopt
niet in wilde vaart heen en weer, zooals de schaduwen ;
maar ook zij weet, wat gewichtige rol zij in de samenleving,
in het huis van Gorl, bij het vertrek der treinen op alle
uren van den nacht, vervult ; zij weet dat, al zou haar
meester deze zending ooit vergeten, zij zich aan niet de
minste onregelmatigheid mag schuldig maken.
Laat komen wat wil ; maar zij zal juist op tijd slaan,
helder en met nadruk slaan, om te zeggen hoe laat het is.
Als Gorl ronkend slaapt om eenen koning afgunstig te
maken, kan de klok wel eens driftig worden : dan wanneer
de werkman naar den arbeid moet. Op dat oogenblik
ratelt, kleppert, en klingelt de wekker, of de klok inderdaad
gek is. 't Is als de trompet in den laatsten oordeelsdag. Die
wekker zou de dooden doen opstaan en naar het werk
jagen.
De klok slaat tien uren.
't Is tijd dat Gorl naar zijne kooi gaat.
Bronveld verkeert in een goede stemming ; sedert lang
heeft hij het genot niet gevoeld dat nu zijn binnenste
doortintelt; hij gaat welgemoed naar het kamerken, waarvan de deur openstaat en dat nu ook door den lichtgloed
overstroomd wordt.
Gorl heeft zijne bedstee in de voorkamer zelve.
"'t Is of gij mij verwacht had, Gorl, " zegt Bronveld,
als hij de sprei wegslaat en het bed behoorlijk gedekt
vindt.
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" U niet, " zegt de werkman, " maar er was eene
andere, die misschien zou komen.... "
Bronveld ziet de machinist op zijne knieën zijn avondgebed doen, en dat treft hem.
In de stilte, welke er nu rondom heerscht, heeft Adelbert
het oog op het koperen kruisbeeld gericht. Zou zij, die
hier vóór hem ter ruste ging, wel zonder bidden ingeslapen
zijn ? Zou hij nu die schakel van gebeden, die hier opstegen, verbreken ?
Neen ; hij legt de twee handen voor de oogen, en
langzaam zakt zijne rechterknie op den vloer.
" En nu, " roept hem Gorl lachend toe, terwijl hij achter
de gordijnen verdwijnt, " nu wensch ik u goeden nacht ! "
" Goeden nacht, " antwoordt Bronveld zich oprichtend.
" Droom van truffels en champagne ; 't is alleen in den
slaap dat gij hier de weelde nog vinden kunt. "
" Zoon droom zou eene hel zijn, en ik ben hier gekomen
om integendeel van het paradijs te droomen. "
" Nu, geef mij dan de droomen van truffels en champagne maar ; ik geef u de mijne van werk, nog werk,
altijd werk. "
" Ik neem die ruiling aan — slaap wel. "

De rust heerscht volkomen in de kleine woning. Soms
valt er door den rooster der kachel nog een gloeiende
kool, en werpt snel eene straal licht door het vertrek ;
daarna wordt alles donker en in de duisternis waakt alleen
de klok, die de seconden, minuten en uren telt.
Elke tik, dien zij laat hooren. schijnt te zeggen : werk —
werk ! en dat woord heeft weerklank in Adelbert's gemoed.
Het verledene heeft hem niets dan droevige ontgoochelingen begeven, en hij is te jong om niet naar nieuwe
illusiën te luisteren.
Wat hem nu aanlokt is eene vonk, die in zijne jongelingsjaren groeide en uitdoofde, doch nu weer tintelt. Zal die
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vonk de leidende Noordster of slechts een dwaallicht, een
bedrieglijke glimworm of eene Godslamp voor hem zijn T
Te vier uren ratelt ce wekker der klok ; 't is een heldere
beiaard, die zoodanig klettert en klingelt dat de schoone
slaapster in het Bosch, hare paadjes en bedienden, allen tot
honderd jaar slapen veroordeeld, er wakker van zouden
geworden zijn.
Dat is voor Gorl de haan, die aan de eenzame hoeve
den nieuwen dag te gemoet kraait.
Na de driftige morgenmuziek herneemt de klok weer
haar regelmatig getik ; zij heeft haren plicht gedaan, den
wroeter gewekt '-- aan hem nu te weten wat de plicht hem.
gebiedt.
Aan dien plicht komt Gorl nooit te kort ; de man is op,
het licht brandt andermaal. Na eenige keeren op en neer
te zijn gegaan, hommels de kachel weer en de pompslag
buiten zegt aan Bronveld, dat de werkman water haalt,
dat straks in gloeiende koffie zal veranderen.
Die man is, als Robinson Crusoë, alleen ^- en hij schijnt
tevreden.
Bron veld denkt dat het zijn plicht is op te staan en Gorl
in het werk te helpen ; ook roept hij hem dit toe.
" Neen, vandaag nog niet, " antwoordt Gorl lachend ;
" nu zijt ge nog " heer " ; morgen wordt ge, op uwe
beurt, kok, schoenpoetser, tafeldiender en koetsier. Slaap
gerust ; vroeg in den voormiddag kom ik thuis. "
Een kwartier later heeft de man ontbeten, is weggegaan,
heeft de buitendeur toegetrokken, en kort nadien hoort
Bronveld den schuifelenden toon van den stoomsleper.
Is het de locomotief, die met Gorl de wereld invliegt T
Acht dagen na zijne aankomst bij Marc, doet Bert Bron
voor het eerst, op eenen avondtrein, dienst als stoker op,
den stoomsleeper van Gorl.
Adelbert, die zoo lang deelnam aan alle vermaken van.
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wat men de gouden jeugd, la jeunesse dorée, noemt ; de
fijne, geganteerde en verkwistende Bronveld is in een
blauw lijnwadenpak gekleed, waarin voor den scherpen
opmerker nog duidelijk de jonker van vroeger dagen
spreekt, al zouden zelfs zijn bleek gelaat en zijne witte,
magere handen niet verraden hebben, dat hij voor het
ruwe werk niet werd opgevoed.
De statieoverste, die met het geheim bekend is, wandelt
met bedekte nieuwsgierigheid langs den trein en werpt een
onderzoekenden blik op den bleeken man. Het treft hem,
den weelderigen verkwister van vroeger, nu als werkman
gekleed en leunende op de koolschup, voor den oven te
zien staan.
't Is of de overste beducht is, dat een der heen en weer
gaande reizigers den schitterenden speler van gisteren zou
herkennen, en hij fluistert Gorl, die juist op de locomotief
stijgt, iets in het oor.
't Is, wel is waar, half donker ter plaatse waar de
stoomsleper staat, doch nu eens plaatsen de rondwandelende lantaarns, dan de vuuroven wiens ijzeren deur opengeslagen wordt, den nieuwen stoker in het helder licht.
Als Gorl's donker gebronsd gelaat door licht- of vuurgloed bestraald wordt, erlangt het hierdoor eene eigenaardige tint, die er eene krachtvolle uitdrukking aan geeft
eene reuzenkracht, overtuigd dat zij het metalen monster,
op wiens rug Marc plaats neemt, zal kunnen bedwingen ;
bij Bert Bron maakt die gloed het gelaat integendeel nog
zwakker en doodscher.
" Gij ziet er uit, met uw meelwit gezicht, als een arlekijn! "
zegt Marc, " kom, wasch u eens terdege in de kolen ! "
en lachend strijkt de machinist, met zijne breede hand,
over Bert's aangezicht.
Zijn eigenlijk doel is Adelbert onkenbaar te maken.
Doch het gevaar is voorbij ; de trein is op het punt
van te vertrekken. Een hevige gloed straalt, beneden den
13
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sleper, op den grond, soms doorvonkeld met vurige sintels ;
in het binnenste des slepers bromt een donder van ongeduld
en de breede rookgulpen, die aan zijne schouw ontsnappen,
zouden doen denken dat hij reeds zijne drift niet meer
bemeesteren kan.
Een snijdend geschuifel doorklieft de lucht, een kuchend
gedommel volgt ; de trein loopt den donkeren nacht in :
Bert Bron doet zijn eersten tocht.
Eenige dagen later ontvangt Bron zijn dagloon. Uiterlijk
is hij op dit oogenblik kalm, inwendig is hij gejaagd, en, nu
hij het eerste geld opneemt, dat hij ooit heeft verdiend,
beeft zijne hand.
Buiten het bureel bevindt zich de statieoverste ; nu hij
Bron voorbijgaat, zegt hij op eenen toon, dien hij te
vergeefs vastheid geven wil :
" Ik ken tevreden — zeer tevreden over u, Bert Bron. "
Daarna verwijdert hij zich snel.
Die woorden hebben den nieuwen stoker schier doen
duizelen ; er stroomt een tot nu toe ongekend gevoel van
" volbrachten plicht " door geheel zijn wezen.
Nu hij het eerste verdiende geld, in zijnen zak met de
reeds gebruinde handen omknelt, vergeet hij dat die handen
nog niet vereelt, maar pijnlijk door het werk gekwetst zijn.
Als hij de geldstukken in den zak uit de hand laat glippen,
en ze weer in de grabbelende vingers bijeenhaalt, is het
of hij eene wonderschoone muziek hoort.
Eerlijk verdiend geld geeft, voorwaar ! eene hemelsche
zaligheid.
Bronveld denkt aan zijn kind, aan zijne vrouw — en
voelt dat zijn oog vochtig wordt.
Men beleeft dien avond feestelijke oogenblikken in de
kleine woning der Bloemstraat: Bron rookt eene pijp meer,
Bron drinkt een stevigen grog, kortom, Bron is fier en
gelukkig dat hij werken kan !
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XIV.
STRAS EN KLATERGOUD.

Murg heeft eenigen tijd geleden en

vóór

dat Nelia het

huis der Bloemstraat verlaten heeft, een bezoek gekregen
van Marc Gorl.
De machinist had verscheidene dagen naar den " smallen
joncker " gezocht en ving hem eindelijk in eene woning :
een kleinen schoenmakerswinkel, waar hij eene vochtige
achterkamer betrok.
Gort trad hier op als de zaakwaarnemer van dokter
van Segelaer ; hij had, namens dezen laatste voorgesteld
Nelia aan genoemde familie toe te vertrouwen en het
meisje eene opvoeding te geven in verhouding met haren
naam.
Dat was nu juist wat Murg sedert lang wenschte.
Immers, eens zou het meisje hem tot last zijn en hij
begreep zeer wel dat, al zou zijn vaderlijk gevoel nu luid
spreken, hij Nelia niet tot zich nemen kon.
Men weet het, een hoofdtrek in Murg's karakter is en
blijft altijd, zooveel mogelijk zich van allen last en moeilijkheid te ontheffen.
Wat de nachtraaf betrof, men stelde voor, hem in een
gesticht te plaatsen en levenslang te onderhouden, ofwel
hem eene zekere som ter hand te stellen ; doch Murg
weigerde het eerste aanbod en verlangde een vast jaargeld.
Marc Gorl heeft aandachtig naar het antwoord van
Murg geluisterd en was, zonder veel woorden te verspillen,
weggegaan.
Binnen een paar dagen zou de machinist terugkomen.
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Up den bepaalden avond of nacht had er eene nieuweonderhandeling plaats, op den hoek eener met asch en
drank bemorste herbergtafel.
Gorl trok een papier uit den binnenzak, en, nadat hij detafel met den voorarm en elleboog had droog gemaakt,
ontplooide hij met zijne bruine, grove en stompe vingers,
tamelijk onbehendig, het belangrijke schrift.
" Lees, " zegde Gorl.
Murg was juist geen heksenmeester in het lezen en:
schrijven ; het schrift was daarenboven zoo " deurwaarderachtig ", dat is, zoo wat gekrabbeld, dat hij niet zonderhuivering de bladzij van boven tot onder overzag.
" Nu, " zegde hij, " Gorl, zeg maar wat er op dat
papier, met notariëel gezicht, te lezen staat. Is het eene
trouwbelofte of eene terdoodveroordeeling ? "
" Noch het een, noch het ander. Dat schrift bevat de
verklaring dat gij erkent ontvangen te hebben van mijnheer
van Segelaer de som 700 fr., op voorwaarde dat gij Nelia
niet zult opeischen gedurende hare minderjarigheid. "
" Ieder jaar ? "
" Neen, tot een jaargeld besluit de familie niet ; dan.
moet gij u getroosten een gesticht te betrekken. "
" Zijt gij dwaas, Gorl ! "
" Het besluit staat vast. "
" 700 fr. is kindergeld. "
" Ja, maar mijnheer van Segelaer vereffent tevens delaatste schuld, die gij ten mijnent achterliet. "
" Dus eenmaal 700 fr... '' Murg mijmerde.
" Zeven nieuwe bankbiljetten. "
" Gorl, 't is te weinig. "
" 't Is mij wel, mijnheer Murg, " luidde het antwoord,
en de werkman nam het papier op en vouwde het weer.
" En staat er niets anders dan dat op het papier ? " zegt
Murg, die ongaarne de bankbiljetten zag verdwijnen.
" Wel lees, " hervatte Gorl barsch.
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Murg ving andermaal de lezing aan, doch 't was of hij
(de overtuiging had nooit aan 't einde te zullen geraken ;
hij spelde en hakkelde echter voort, van tijd tot tijd zijne
lezing — was dit laatste woord wel juist ? — onderbrekend,
, door mompelend te zeggen : " Zoo, zoo " — " ik begrijp "
" Dat is juist. "
Middelerwijl loerde Murg gedurig ter zijde naar de
'bankbiljetten, die Gorl in zijne grove vingers kraken deed,
't geen eene schoone muziek in de ooren der nachtraaf
was ; hij loerde naar het bankpapier als een valk naar
zijne prooi.
" Welnu ? ' zegt ten slotte de machinist.
" Ik zal het voorstel maar aannemen ; doch betrekkelijk
is het niet. "
" Teeken dan, " en Gorl doopte een verroeste pen in
een klein fleschje met inkt, dat de sionsige meid voor hen
had neergezet, terwijl zij de handeling der twee personen
nieuwsgierig aangaapte.
Hoe lang was het geleden dat Murg geene pen meer in
de vingers had ? Hij onderzocht eerst de verroeste pen,
trok een haar uit de spleet, stak ze bevend nogmaals in het
fleschje, dat Gorl tusschen duim en wijsvinger hield en
legde eindelijk de hand op het papier ; doch er viel een
groote inktdroppel op den rand.
" Gij hebt veel last om uwen naam te schrijven, mijnheer
IVlurg, " zegde Gorl spottend. Hij trok het papier tot zich
en begon, zoo voorzichtig mogelijk, met zijnen stompen
vinger, de klad weg te nemen, telkens den opgehaalden
inkt aan zijn borstelig haar vegend ; doch de klad werd
allengs al grootex. Ongeduldig wischte Gorl met één
enkelen streek den inkt weg en teekende alzoo eene breede
lichtpurperblauwe rivier.
Murg hervatte eindelijk zijn werk, schreef gebrekkig
zijnen naam en verwisselde het papier met de lieve bankbiljetten.
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" Het blijft wel bepaald, Gorl, " zegde eensklaps de
nachtraaf, " dat ik mijne dochter zal komen bezoeken.... "
" Wordt het vaderlijk gevoel alweer wakker ? " zegt
de machinist lachend. " Nu, kom Nelia zien vóór dat ze
vertrekt. "
" Ik zeg niet neen. "
" De kennismaking zal juist niet aangenaam zijn, doch
zij zal misschien wel iets vergoeden van 't geen gij opzichtens
haar misdreven hebt. "
Gorl wist wel dat hij, de hartelooze, niet komen zou !
Nu Murg het geld in den zak heeft, denkt hij er integendeel aan Antwerpen te verlaten ; de man heeft zelfs des
nachts hier geene rust meer.
Immers, wanneer men denken zou dat ieder eerlijke
schuldeischer slaapt, heeft Murg de meest vervelende
ontmoetingen : nu stoot hij op eenen van die ongenadigen
in de schemering, dan in het pikdonker ; nu verschijnt er
een in het licht der straatlantaarn, dan een in den kring
van het blakende kroeglicht, en niet zelden eischt men
betaling van schulden, die Murg, in waarheid, letterlijk
vergeten is.
Eene schuld loochenen doet hij echter nooit : het kan
immers zeer goed waar zijn, wat men beweert, want, van
zijne schulden sprekende, mag hij gerust aannemen de
haren van den schuldeischer te zullen tellen, maar zijne
eigen schulden neen dat ware eene bovenmenschelijke
onderneming !
De vleermuizen zelven, zegt Murg, vliegen te Antwerpen
niet meer veilig ; de nacht verliest er zijne majesteit en
rust ; hij wordt er gestoord door wangedrochten, met
gezichten op zegel : 't is dus tijd dat hij zijne tenten elders
gaat opslaan.
Daargelaten het zoo diep gekrenkte vrijheidsgevoel, was,
er nog eene andere reden waarom Murg besloot zwijgend,
en zonder zijn adres achter te laten, henen te gaan : hii
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heeft nu bankbiljetten en van " deelen " met zijne schuldeischers houdt hij in 't geheel niet.
Wij vinden hem dan ook te Brussel. Zonder eenen groet,
aan wie het ook zij, is hij weggegaan. Om wien zou dat
gevoellooze schepsel zich ook bekommeren !
Van Bronveld heeft hij zelden of nooit meer gesproken :
hij kent de gebeurtenissen in het Park zeer wel, doch het
spoor van den ongelukkige heeft hij, na die ramp, geheel
uit het oog verloren.
Wat kan Bronveld hem ook nog aanbrengen ? Die
domkop is immers zelf een hongerlijder geworden ? Voor
Murg is er echter nu andermaal een lichtje opgegaan,
waarheen hij zich, op zekere oogenblikken, richten zal :
de van Segelaers zullen betalen.
Het bezoek bij Nelia heeft de vader uitgesteld : hij zal
binnenkort, als de nood aan den man komt, een bezoek
op het kasteel van zijnen neef afleggen en te dezer gelegenheid kennis maken met zijne dochter.
Murg heeft Brussel, omtrent twaalf jaar geleden, verlaten, en zóó snel vlot dààr de bevolking weg om door
eerre andere vervangen te worden ,— wij spreken vooral
van de bevolking tusschen welke de nachtraaf leeft — dat
deze laatste de overtuiging met zich draagt, vergeten en
dus onbekend te zijn.
Brussel heeft in onze dagen, vooral in zijne hoofdgedeelten, weinig of niets meer van de vroegere Brabantsche
stad, noch in vastheid van karakter, noch in eigenaardigheid,
noch in Vlaamsche eerlijkheid.
Brussel is voor het Vlaamsche land eene vreemde stad
geworden, en de zeden, die wij daar veelal ontmoeten, zijn
de onze niet meer. Ook ligt zij, gelijk de weelderige
Italiaansche steden, op ee ri e nog bloeiende helling, doch
onder deze woelt en broeit een krater — een krater van
modder.
Stras, klatergoud en blanketsel uitwendig ; inwendig
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inderdaad eene vaak, waarheen de riolen van Parijs het
draf en slijk drijven, totdat dit walgelijke broeiset zoo hoog
stijgt, dat het stras, klatergoud en banketsel er zullen door
verzwolgen worden.
Geen kanker, geen verbastering, die in Benige groote
stad bestaat, of hij ontwikkelt zich daar, en als de eerlijke
burger 's morgens wakker wordt, staat hij niet meer
verwonderd dat er 's nachts weer, onder den vingerdruk
der politie, eene verborgen pestbuil is opengebroken, wier
walgelijk etter den naam en de eer van familiën besmeurt,
die totdan toe zuiver schenen te zijn.
Is het dan te verwonderen dat de bevolking, in dat
weelderig bederf, snel, verbazend snel verandert ; dat zij
als in eenen doodendans voorbijvliegt, veelal zonder ooit
terug te keeren ?
De dood, het bankroet, de gevangenis, de vlucht zijn
als zoovele redens van dat spoedig verdwijnen, en teyens van het verschijnen van nieuwen aanvoer uit den
vreemde.
Daar, in dat midden, hoort Roderik Murg thuis.
In de eerste dagen van zijn verblijf is hij op verkenning
uitgegaan, en heeft meer dan ééne herinnering uit vroegere
dagen ontmoet.
Hier, dit huis, was vroeger dat zijns vaders ; 't had
destijds een statig, kalm uiterlijk, vreemd aan al het gewoel
waardoor het omringd was : nu is het een winkel geworden, schitterend van licht en Fransch verguldsel — en
die niet zelden van bewoner verandert.
Hier zou Murg-Lethington wellicht nog gewoond
hebben, hadde hij eergevoel en eigenwaarde gehad gelijk
zijn vader.
Daar, in die voorstad, ontwaart Roderik het kleine
huis, waar hii zijn schuldig huwelijksleven aanving ; daar
weende of glimlachte zijn onnoozel kind in de wieg, zonder
dat een of ander indruk op hem maakte.
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Doch dit zijn geene denkbeelden, die bij Murg opkomen
hij leeft niet in 't verleden ; hij leeft in het heden.
De nachtraaf heeft weldra betrekkingen gevonden,
zonderlinge betrekkingen, zooals een eerlijk man er geene
vinden zal, al zoekt hij jaren lang.
Op eenen avond sluipt Murg langs de prachtige winkels
op den Magdalena-Steenweg ; hij sluipt, zeggen wij ; want
hij slingert langzaam, stijf en zwaar door de wemelende
menigte, zonder voor dezen of genen winkel een oogenblik
stil te houden.
Geheel anders gaat die lange kerel, die hem te gemoet
komt ; deze wandelt, slentert en drentelt om te zien, en wij
zouden haast zeggen, om gezien te worden. Terwijl Murg
voor de menschen uit den weg gaat, wijken deze integendeel voor dien langen schuitenmast, omdat iedereen als het
ware het voorgevoel heeft dat hij toch niet terzij gaan zal.
't Is of het voetpad voor hem alleen gemaakt is.
De man schijnt nog langer door den hoogen zijden hoed,
die, ofschoon een paar jaren uit de mode, niettemin met
verwaandheid of beter gezegd met " aanmatiging " op
den weelderigen, golvenden, zwarten haarbos staat.
Langs beide ooren hangen twee lange krullende lokken
af ; het gelaat is langwerpig, de neus mager, scherp en
gebogen ; de baard is op zijn Engelsch geschoren en aan
de twee zijden, boven den das, met hooge boordjes, komen
twee baardlokken, niet ongelijk aan matrashaar, als twee
vleugelpunten, te voorschijn.
Het gelaat van den wandelaar duidt, in weerwil der
zwarte haren en baard, een zekeren ouderdom aan. Hiervan
bekomt men de overtuiging, wanneer men op het perkamentachtige vel let, dat, vooral als de man het vierkante
glas in het rechteroog nijpt, men duizenden gele fijne
serpentjes ziet wiemelen.
Zijne lichtkleurige broek is modisch en daalt op nog
lichterkleurige slobkousen, met peerlemoeren knoopjes.
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De rechterhand is voor op de borst in den jas gestoken
en de andere — hij heeft verwonderlijk lange armen —
bergt hij integendeel in een zijner achterzakken, terwijl
hij onder den linkerarm een gelen rotting klemt.
Recht als een boonstaak is de man, doch hij heeft dezes
onbeweeglijkheid niet ; hij draait integendeel op zijne hielen
als een windwijzer op zijn voetstuk.
" Goeden avond, mijnheer Murg ! " roept de wandelaar,.
met malsche en opgewekte stem tot de nachtraaf.
" Zoo, mijnheer de la Valonière ! " antwoordt deze.
" Ik zocht u. Belangrijke zaken. Ge weet wat ik bedoel.
Immers altijd genegen om uwe adellijke hulp te verleenen ?
en de laatste woorden zegt hij op zachten toon.
" Hum ! " doet Murg en maakt eene grimas, die een
lach moet verbeelden.
" Begrepen.... Voorzeker, rond in zaken was ik immer.
Een biljet van 1000 ?... Welnu, wat zegt ge ?
" Hum, " hervat de nachtraaf. " Vooraf betaalbaar ?
" ja en neen. Kom buiten het gewoel. Geheime zaken
moeten geheim behandeld worden, " en de lange zwingelende kerel steekt zijnen linkerarm tusschen Murg's
rechter, en doet den bondgenoot rechtsomkeer maken.
Murg laat zich geleiden ; doch behoudt altijd dezelfde
koelte, terwijl naast hem alles leeft en beweegt ; de
rechterarm van zijnen gezel gaat als eene molenwiek, het
hoofd buigt zich tot op Murg's schouder en de stem fluistert
alsdan. Nu richt het hoofd zich weer op en de man lacht
schaterend, geheel het lijf deelt in die bewegingen : kortom,
wij kunnen de twee wandelaars niet beter vergelijken dan
aan den stijven vlaggestok en den wapperenden, vliegenden
en klapperenden wimpel.
Men begrijpt, Murg is hier in zaken, in plannen en —
hinderlagen gewikkeld, welke niet door hem, maar door
zijnen bondgenoot tot een behoorlijk einde worden gebracht.
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Wie is die mijnheer de la Valonière ?
Ziedaar eene vraag. waarop moeilijk een duidelijk antwoord te geven is. Men weet niet van waar hij komt,
noch waarheen hij, misschien morgen, gaat. Men kan hem
geene juist afgeteekende bezigheden toeschrijven.
Hier geeft men hem den titel van " graaf "; of hij
zóódanig elders betiteld wordt, is niet bepaald te zeggen.
Vele kennissen heeft hij, den zak soms vol aanbevelingsbrieven ; vroeger is hij, zoo men zegt, in de diplomatie
geweest — en dit zou ons niet verwonderen. Vandaag, in
alle geval, is hij diplomaat voor eigen rekening, en waar
" een trek in het vischnet " zooals men zegt, te doen
is, waar bankbiljetten in te palmen zijn, zal hij niet wijken,
vóórdat het mislukken zijner ontwerpen onherroepelijk
bewezen is.
Die knaap kari geld slaan ; Murg heeft dit begrepen, en
hij is er op bedacht, dien de la Valonière tot zijnen bondgenoot te maken, om voortdurend uit de geldkast der
van Segelaers te putten.
Murg is er zeker van dat de la Valonière de zaken
tusschen zijne dochter, de familie van Segelaer en hem,
zóódanig kan verwarren, dat er voor hem, Murg, eene
flinke lijfrente uit groeien zal.
Middelerwijl dat die aangelegenheid bestudeerd wordt,
heeft de la Valonière eene andere winstgevende zaak
opgespoord.
De weduwe Songlas is rijk en verlangt, door een tweede
huwelijk, in de samenleving eenige trappen hooger te
gaan dan die welke zij vroeger betreden heeft.
Haar eerste man heeft fortuin gemaakt, zoo beweerde
Murg, in het fabrikaat van " onbrandbare lucifers " ; zij
zijn echter niet zóó onbrandbaar als men zegde : immers,
zij deden nog de ijdelheid der weduwe ontvonken.
Neef Jeronimus Dos, een alleenloopend rentenier en dien
wij later beter zullen leeren kennen, leed aan dezelfde
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ziekte als zijne nicht. Dos had nooit veel op gehad met
een gewoon mensch : hij vroeg, om zijne genegenheid voor
vast op iemand te vestigen, óf een langen naam, óf veel
geld, óf .-- en in dit geval was hij onwankelbaar in zijne
vereering — een titel.
Die ijdelheid heeft Dos echter reeds meer dan eens duur
betaald ; doch, wat wilt ge, 't is het zwak van het ouden
man ; hij betreurt zelfs meermaals dat zijn vader hem
slechts drie letters D...O...S... voor naam heeft achtergelaten. Overigens is Jeronimus een braaf, eerlijk, naïef —
en deftig man in den vollen zin des woords.
juist zulke menschen zijn aan de la Valonière het meest
welkom ; deze wordt dan ook zijn leidsman, en na weinig
tijds worden er, met de toestemming der weduwe en door
den eerstgenoemde, onderhandelingen aangeknoopt om tot
een huwelijk te geraken tusschen die rijke Songlas en een
Duitsch freiherr, die niets bezit dan een verkleurd blazoen,
een wel wat versleten perkamenten adelbrief en den titel
van " baron von Dornenhecke "
De weduwe Songlas denkt er niet eens aan dat men aan
eene " Doornehegge " dikwijls zijne kleêren scheurt.
De baron is een zware, blonde, papachtige knaap van
zoo wat dertig jaar, terwijl de weduwe Songlas reeds een
eind verder het leven is ingevlogen en dat is juist de
slang die haar bruiloftsgebloemte kwetst.
Terwijl de la Valonière, tot groote voldoening van
jeronimus Dos, de zaken omtrent het huwelijk van nicht
Songlas in orde brengt, treedt er voor deze laatste een
nieuwe persoon op, die eene teêre bezorgdheid voor hare
lichamelijke schoonheid aan den dag legt.
Oud worden ,-- wat plaag voor wereidgezinde vrouwen !
De weduwe Songlas heeft sedert lang een hardnekkigen
oorlog gevoerd tegen den eersten rimpel : doch grijs haar
zijn niet te overwinnen.
en rimpel — twee monsters
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Die wanhopige strijd doet haar zuchten ; hij doet integendeel de gravin de la Valonière glimlachen.
De eeuwige jeugd bestaat, o weduwe Songlas ! Wat
heeft de Parijzer beschaving en verfijning al niet uitgevonden ! Het zal maar van de weduwe zelve afhangen,
om die Lente nog lang aan zich te kluisteren !
Vraag niet of de weduwe wil ! Het moge haar dan ook
een deel harer fortuin kosten, maar met rimpel en grijs
haar kan zij zich toch bezwaarlijk de kroon van witte
bloemen opzetten.
Terwijl de graaf dus de toekomstige huwelijksvoorwaarden tusschen de weduwe en den freiherr regelt, en
meer dan eens met een diepen zucht verklaart dat hij, om
de moeilijkheden daaraan verbonden, van die regeling wil
afzien, 't geen altijd tengevolge heeft dat de weduwe den
prijs, voor de onderhandeling bepaald, verhoogt — terwijl,
zeggen wij, de graaf dit doet, is mevrouw bezig met de
weduwe Songlas... Jong te maken.
ja, lach, eerlijke Vlaamsche lezeres, iets dergelijks is
vreemd in onze oudvaderlijke huiskringen, waar men het
leven aanneemt zooals de godheid met onverbiddelijken
vinger dit heeft afgeteekend ; doch in de centrums der
hedendaagsche beschaving worstelen de machtelooze wormen tegen die bestemming, en zouden het woord " vergankelijk " uit het levensboek willen schrappen.
De arme Songlas zit dagen en nachten als Bene mummie
in windsels en doeken gepakt, om haar vel wit, zacht en
effen te maken, en als men haar daaruit ophaalt, wordt zij,
onder het toezicht der gravin, gepommadeerd, ingewreven
en geblanket. Eindelijk ligt dat kunstmatige schepsel in
wolken van kant en gaas, in zijde en fluweel — en als dat
nijverheidsproduct, bestraald door een geheimzinnig licht,
zich in den spiegel ziet, is zij overtuigd dat zij inderdaad
vijf-en-twintig jaar jonger geworden is.
0 begoocheling eener nachtraaf !

206

WERKEN VAN D' AUGUST SNIEDERS.

Nu eindelijk de bruiloftsdag is aangebroken, mag men,
bij het licht de schitterende luchters, het schepsel bewonderen : het haar is ravenzwart, helder komt het wit
der oogen uit en deze hebben een zuiveren amandelvorm ;
geen rimpel, geen bruin plekje op het aangezicht ; geen
enkel zwart stippeltje, dat op zekeren ouderdom onze
achtbare neuzen komt marmeren, is nog zichtbaar.
De nieuwe barones trekt aller aandacht, doch het minst
die van den bruidegom : voor hem is de weduwe Songlas
slechts een geldkoffer, en 't geeft hem niets dat dit koffer
van buiten gegomd, gekleurd en verlakt is.
In de zalen is eene prachtig uitgedoste groep genoodigden vereenigd : personen uit die wereld, welke gewoon is
grof te verteren ; ook wel uit die welke alles, en zelfs meer
dan zij bezit, van kant helpt ; personen, die in onzen tijd
Bene verblindende pracht voeren, hevig tegen den adel
schermen, maar zelf een blazoen najagen en uiterst gelukkig
zijn als een getitelde welwillend op hen neerziet.
De adel, met welken zij op gemeenzamen voet staan,
heeft doorgaans niet veel te beteekenen ; maar men behelpt
zich, en onze Murg, keurig gekleed, en zekere Poolsche
prins Kabitsky, beiden, zoo het scheen, bloedverwanten
van den Duitschen bruidegom, maakten juist geene slechte
figuur in de wereld.
Mijnheer de la Valonière heeft voor die kleine parade
gezorgd. In Rusland, waar de militaire aristocratie, de
uniformen en de ridderorden zeer in den smaak vallen,
huurt men mild gedecoreerde opperofficieren ; hier had
men twee... titeldragers gehuurd.
Zeg wat ge wilt, een titel doet goed in een landschap
van gaas, kant, bloemen, diamant, licht en... beplaasterde
weduwen.
Tusschen al die blinkende genoodigden, bevinden zich
twee personen, die wij vooral moeten opmerken.
Een dezer is een oud bekende : als ik u den langen man
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wijs, met witten halsdas, blonde pruik, in eene kleeding
van vóór dertig jaar en met handschoenen van floszijde
aan, herkent ge den schilder Tenpoorte, die op het aandringen van zijnen neef Dos de reis naar Brussel heeft
gewaagd, om het prachtige huwelijk van nicht Songlas bij
te wonen.
De tweede is neef jeronimus Dos, reeds vroeger terloops
.genoemd ; een kereltje van een voet beneden de middenmaat, een kloeke zestiger met een tamelijk groot hoofd,
wit gekruld haar, ronden buik en dunne beentjes ; de
gouden bril met groote glazen geeft hem het uiterlijk van
eenen professor emeritus.
jeronimus Dos is een gewezen apotheker, 't liefst doet
hij zich als chemist kennen. Hij heeft de verdiensten, even
als nepos de " constschilder '' — de kleine man houdt
van dat Latijrsche woord, in aandenken van zijn lang
vervlogen Academietijd — eene ronde fortuin te bezitten.
De chemist is het tegenbeeld van nepos Tenpoorte ;
immers, deze is flegmatisch en ouderwetsch, terwijl Dos,
niettegenstaande zijne jaren, zich gemoderniseerd heeft,
zoowel in kleeding als in manieren.
Op de bruiloft, en tusschen de wereld die de goede
jeronimus als " de hooge " beschouwt, gevoelt hij zich
echter wel eenigszins misplaatst en hij is zeer gelukkig zich
in gezelschap van den ouden kunstenaar te bevinden, die
al wat hem omringt, met een half toegenepen oog beschouwt en wiens wantrouwen met elken minuut klimt.
Hij, de dwaasgezinde schilder, is niet ingenomen met de
pracht die jeronimus Dos verblindt ; zeker is het, in alle
geval, dat de lieve barones zijne lieve spaarduiten niet zal
machtig worden. Toch beklaagt hij zich niet de reis naar
Brussel gewaagd te hebben : hij had neef Dos in vele
jaren niet meer gezien.
Onze twee antieken, zooals men zegt, dienen heimelijk
tot mikpunt van de booze lachjes en de onbeschofte
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aardigheden der modische heeren en dames ; doch nu de
twee neven aan de twee adellijke bloedverwanten van den
freiherr worden voorgesteld, trekt baron Murg bij is
voor deze omstandigheden door graaf de la Valonière tot
dien titel verheven --- eensklaps een scheeven mond, om
zich alzoo voor den dwarsgezinden schilder onkennelijk te
maken, terwijl de schele prins Kabitsky de borst, met
ridderorden, als een kropduiver opzet.
Beide adellijke heeren maken zich, de prins met eene
koude en stijve, Murg met een recht komische buiging van
kant.
De oude schilder is niet zoo onthutst als Dos ; hij rekt
zich in zijne volle lengte uit, staart met half toegenepen
oog over menig hoofd heen en de nachtraaf achterna, en
ziet deze tusschen de menigte verdwijnen.
" Wat hebt ge in 't oog, nepos ? " vraagt Jeronimus
gansch ontsteld.
" Wel, mij dunkt, neef..., ja, mij dunkt dat ik dien daar...
ken. "
" Prins Kabitsky.
" Wat Krabitsky ?,.. Mug, Murk..., Schu..., heet hij. "
" Ik bedoel dien met zijne ridderorden. "
" 0, die met al zijn blikken speelgoed op zijnen gevel ?
Neen, dien ken ik niet ; maar die andere....
Jeronimus Dos trekt pepos in den hoek der zaal, waar
zij elkander een vertrouwelijk woord kunnen toefluisteren.
"i Ik ken dien prins, " zegt Dos ; " hij was eenigen tijd
geleden handelsreiziger in Baume Ligustro en HollowayPillen. "
Strak kijkt Tenpoorte zijnen neef aan en zoekt daarna
weer den prins met al zijne mogelijke en onmogelijke
ridderorden, zijn geel vel, scheel oog, peper- en zoutkleurigen baard.
" Ik zeg dat die prins, " hervat het kereldje, hoogrood
van verontwaardiging, en terwijl het zich koortsachtig op
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zijne dunne beentjes beweegt, " ik zeg dat die prins een
paar jaar geleden mij voor eenige honderden.... "
" In de zalf heeft gelegd... " valt nepos fijn spottend in.
" Zooals ge wilt ; maar nu, nu zal ik hem die plaaster
toch onder den neus wrijven ! "
Zoo verontwaardigd is Jeronimus Dos van het hoofd
tot de voeten, dat niets, aan geheel zijn lichaam, eenige
majestatische kalmte behoudt, tenzij de gouden bril ; zelfs
zijn gouden horlogieketting rammelt van verontwaardiging.
Prins Kabitsky en Murg.Lethington komen weer aan
de zijde van de zaal, waar de twee neven zich bevinden.
Murg trekt, onbeschaamd glimlachend, den mond scheef.
" Mijnheer Mug," zegt de schilder langzaam, " waarom,
als ge mij ziet, trekt ge uwen mond op de plaats waar uw
oor staat ? "
" Wel, " blaast hij den schilder toe, terwijl hij zich tot
op zijnen schouder buigt, " wel, omdat ik mijnen mond
aan mijn eigen oor wil hooren fluisteren : " Is die oude
gek ook al hier ? "
Sprakeloos ziet Tenpoorte den onbeschaamde achterna.
Jeronimus neemt zijne rol gansch anders op.
" Mijnheer, " zegt hij, zich voor den prins plaatsende,
als een Napoleon op Ste Helena. " ik ken u maar al te
wel.
Kabitsky staat stil ; zijn scheel oog gloeit en meet den
kleinen apotheker, een paar malen, van het hoofd tot de
voeten.
" Welnu, " antwoordt hij streng, " dat vereert u, maar
mij niet. "
De prins gaat voort en toont eene bijzondere hoffelijkheid
aan eenige dames, die heimelijk wel hopen eens genadig
in zijn vorstelijk paleis ontvangen te worden.
Dos is verpletterd : heeft hij zich vergist ? Aan tafel
eet hij niet. Hij zit, gefolterd om zijnen prins, verdwaald
te kijken, mompelt binnensmonds, grijpt zijne servet, wringt
14

210

WERKEN VAN D r AUGUST SNIEDERS.

ze ineen alsof hij met krachtige vuist Kabitsky's halsdas
omdraait en hem gaarne zou toeroepen : Prins van Ligustro
of Holloway, geef mij mijne bankbiljetten weer ! "
Het schijnt echter dat de twee adellijke bloedverwanten
nog veel minder op hunne duizenden gemakken zijn, dan
wel de twee antieke neven, want de maaltijd is nog niet
ten einde, en reeds zijn de beide figuranten verdwenen.
Eensipuiten
het huis --• waar men gewis lustig zou
geteerd hebben, ware de kleine dikbuik van een Dos niet
als eene schim van Banquo voor den schelen prins verschenen — eens buiten, bekommert deze laatste zich weinig
om sinjeur Murg. Als een spook is hij verdwenen, en, na
wat rechts en links gedraaid te hebben, besloot Murg naar
de la Valonière te gaan, om hem verslag te doen over
hetgeen er op de bruiloft is voorgevallen, en ook om met
hem eens omtrent de " nieuwe onderneming " te spreken.
Over de ontmoeting met den " constschilder '' lacht
Murg recht hartelijk ; maar hij is niet ten eenemale gerust
gesteld over die van zijnen toevalligen bloedverwant met
den kleinen dikbuik.
Nu Murg de eenzame straat bereikt heeft, waar de
gedruischmakende wereldburger voorloopig zijne tent heeft
opgeslagen, ziet hij een zwart monster voor de poort
stilstaan.
Als de nachtraaf nog op zekeren afstand is, begint dat
monster te leven en ratelend in eene tegenovergestelde
richting te loopen. Murg heeft een wonderlijk denkbeeld
— 't is of de zwarte gestalte, de koetsier, die deels boven
het rijtuig opsteekt, hem spottend vaarwel toewenkt,
wanneer hij de zweep opheft.
" Zouden dat geene reizigers voor den laatsten trein
wezen ? " mompelt 1Vlurg. Inderdaad 't is wel voor de
deur van de la Valonière dat het rijtuig stilhield ; boven in
de kamers der eerste verdieping, door dezen geheimzinnigen
diplomaat betrokken, is echter nog licht ; toch behoudt de
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nachtraaf het voor gezegd : al de bloedzuigende muggen
stuiven eensklaps uiteen.
" Indien ik, " zoo denkt Murg, " den bediende van
de la Valonière eens ondervroeg ? Mario zal ten minste
iets weten, als de trekvogels verhuisd zijn.
Dat denkbeeld lacht Murg toe, en stout trekt hij aan
de huisbel. Nu de misschien slechts schijnbare --- half
blinde, half doove portierster geopend heeft, zegt de nachtraaf enkel :
" Mario ? "
" Die moet boven zijn, " luidt het barsche antwoord.
Murg gaat den trap op, zooals iemand die een gewoon
bezoeker in het huis is. Hij klopt aan eene kamer, doch
er volgt geen antwoord, en de bezoeker opent de deur en
loert binnen. Er is niemand.
De lamp brandt in het voorsalon ; niets ligt daar in
verwarring ; maar ook nergens ziet men een spoor van de
bewoners, want Murg weet wel, dat er achter de schermen
nog eene gravin verborgen is.
In eene tweede kamer is evenmin eenig spoor van de
aanwezigheid der huurders, doch ook niet van hun vertrek
te vinden.
Murg keert in de voorkamer terug, grijpt den geborduurden trekker en doet boven de bel hevig klinken. Na
een paar seconden belt hij andermaal en eindelijk verschijnt
Mario met zijn rood gevlamd gezicht, zijn waterachtige
oogen, zijn verwarden haarbos ; hij ziet ,erdwaald rond,
alsof hij niet recht weet op welke plaats hij zich bevindt.
" Mario, " zegt Murg, " uw meester en uwe meesteres
zijn uit.
" Uit ? " en er teekent zich een vinnige wrevel op het
gelaat van den bediende. " Ik vind het gemeen dat zij mij
niet verwittigd hebben. "
Een fijn waarnemer zou uit de woorden alléén reeds
opgemerkt hebben, dat de afstand tusschen heer en knecht
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juist zoo groot niet is als hij vroeger heeft kunnen denken._
" U verwittigd ? " zegt Murg glimlachend.
" Wel ja : uit wil op dezen dag zeggen weg. "
" Dat dacht ik wel ; ik heb zooeven een huurrijtuig in
de straat zien verdwijnen. "
Mario verlaat het vertrek ; hij wil zich overtuigen dat
Murg de waarheid spreekt. Na een paar seconden komt
hij terug en zegt :
" Gij hebt gelijk ; de vogels zijn gevlogen ! " en bij het
uitspreken dezer woorden grijpt hij een boek dat op tafel
ligt, en smijt het nijdig op den vloer.
Murg ziet die beweging zeer kalm aan, en, dewijl het
boek tot dicht bij zijne voeten valt, weert hij het dooreenen schup weg.
" Overigens, '' zegt Mario, " wat zou men hier nog
aanvangen, nu de bruiloft afgeloopen is. Het huwelijk is
immers voltrokken ? Men heeft nu zelfs langer vertoefd
dan men gewoon is. "
" Alzoo is het gebruik, zijnen reiszak op te nemen
noodra....
" Zijt ge betaald ? "
" Voorzeker. "
" Welnu, elkeen is betaald en men gaat weg om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen. "
" Met de policie ? "
" De policie heeft in dit geval niets te maken ; alles is
wettig toegegaan. "
" Gij hebt gelijk, " zegt Murg ; maar innerlijk is hij
bekommerd, nadenkend zelfs.
" Alleen vind ik het gemeen dat de la Valonière vertrokken is zonder een half woord te zeggen. "
" Uw meester ? "
" In schijn, in waarheid een makker. "
" Weet gij waar hij is ? "
" Och, dat is het minste ; wij vinden elkander terug
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indien dit zijn moet. Gij zijt jong in de beweging.... " voegt
er Mario glimlachend bij.
" Hebt gij niets te drinken, Mario ? "
"R Misschien wel ; doch gewoonlijk laten dé vertrekkende
nachtraven niet veel achter. "
Mario verlaat de kamer en komt, een paar minuten
later, met twee flesschen champagne in den arm terug.
Weldra schuimt en kraalt de wijn in de bokalen en tikken
de nieuwe vrienden, ten bewijze van goede kameraadschap.
Een uur later drinkt men nog, praat men nog, wordt
Mario allengs vertrouwelijker, naar gelang zijne tong meer
stottert, zijne oogen matter worden en uit het hoofd puilen;
hij heeft volle vertrouwen in Murg en houdt Rotesheim
voor eenen schurk.
Rotesheim, of Richardo, of de la Valonière, of een half
dozijn andere namen, zijn deze onder welke hij nu hier
dan daar werkzaam is. Zijn ware naam, zijn ware oorsprong zijn onbekend en misschien onmogelijk te achterhalen. Heelmeester hier, impressario daar, aandeelhouder
in schouwburgondernemingen ginder ; nu eens opiumsmokkelaar, dan slavenhandelaar ; nu handelaar in ridderorden, dan huwelijksmakelaar. Wie weet waartoe, en in
welke landen, de duivel dien kerel reeds gebezigd heeft ;
in wat paleizen, krochten, gevangenissen en galeien hij
reeds vertoefd heeft !
" En zijne gravin ? " zegt Murg nieuwsgierig.
" Zijt ge dwaas ! Te Parijs heb ik Irma in alle mogelijke
toestanden gezien, in armoede en in rijkdom ; te Berlijn
was zij kaartlegster, te Londen hield zij een speelhuis ; te
veeenen ontsnapte zij slechts met moeite aan de politie,
bij eenen eerheler van diamanten ; te Brussel is zij weer
gravin en eerre der behendigste érmailleuses geweest --r
dat is iemand, die de oude en nog gekke vrouwen verjongt. "
Murg lacht luidkeels. " En dat geeft renten, nietwaar ? "
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zegt hij en schuift, ten bewijze dat hij geld bedoelt, den
duim over den wijsvinger.
" Indien de weduwe Songlas wilde spreken... doch zij
zal niet spreken. Immers, zij heeft eindelijk den titel van
barones. "
" En wie zegt u, dat het nog een echte is ? "
" Echte ? Ik geloof dat hij, bij welwillend onderzoek, er
nog doorslibberen zou. "
" Nu, ik wensch haar geluk. En wat gaat ge verder
aanvangen, Mario ? "
" Ik ga ook weg ; ik trek de wereld in ; ik ga zien of er
elders iets te winnen is. De wereld is groot, de domkoppen
zijn talrijk ; de menschelijke verwaandheid is onuitputtelijk:
er zijn dus middelen in overvloed voorhanden om geld te
verdienen. "
Mario's tong stottert meer en meer ; hij leunt terzij op
de sofa en laat zijne vuile schoenen op het fluweelen kussen
van eenen stoel rusten. Als hij zijn glas volschenkt of
opneemt, stort hij geregeld een deel van den wijn op
,het tafelkleed, op stoel of rustbank, en eindelijk op zijne
kleêren.
Ten slotte zakt het roodgevlamde aangezicht naar de
borst. De knecht mompelt onverstaanbare woorden, zijne
oogen vallen toe, zijne handen beproeven nog eens zich
krampachtig op te heffen, doch zij blijven machteloos —
en de walgelijke dronkaard slaapt.
Murg is nooit dronken ; hij staat op en verlaat de kamer,
zonder zich, om wat het ook zij, te bekommeren : 't is twee
uren.
Op straat denkt Murg na op hetgeen hij vernomen
heeft. Indien de policie eens lucht krijgt van al die wonderlijke, aardige dingen, die Mario heeft verteld ? De weggevlogen vogels zijn niet straf baar misschien neen ;
maar de justitie is dikwijls zoo onbeschoft nieuwsgierig,
en, als de lieve moeder niemand meer vindt tot wien ze
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spreken kan, zou zij Murg wel eens met eenige vragen
komen lastig vallen....
En dan die oude " constschilder " en die nog veel
gekker apotheker... en dan de schuldeischers, verwittigd
door den eerstgenoemde, die andermaal zouden kunnen
opdagen ?...
De " smalle joncker " neemt het besluit ook zijn reiszak
te maken ; hij is in langen tijd niet te Parijs geweest, het
eldorado der nachtraven en bij het krieken van den
dag stoomt Murg naar de wereldstad, waar hij voor ons
oog in den diepen zwijmelkolk verdwijnt.
En gij, goede lezer, gij verlangt ook vurig uit die wereld
van " stras en klatergoud ", waar wij wel gedwongen
waren de nachtraaf eenige oogenblikken, te volgen, naar
gezonder en frisscher, eerlijker, u meer eigen dampkring,
terug te keeren.

XV.
DE TREIN IN VOLLE VAART.

't Is een prachtige Augustus-dag.
De zon verdwijnt in eene zee van ineensmeltend goud,
rood en purper.
De opschietende glans kleurt boven de melkwitte, soms
lichtgeschaduwde wolken, en beneden de breede toppen
der
, boomen, met een wonderbaren tooverschijn, en doorvlamt de watervlakten als zijn deze reusachtige opalen.
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Rust, diepe rust heerscht in het landschap ; als men
echter met ingehouden adem luistert, vangt het oor dat
onverklaarbaar, geheimzinnig en eentonig geluid op, dat
men niet weet waar het opstijgt, noch wie het voortbrengt : stemmen, die spreken en zingen en toch de rust
niet storen.
liet rijpe koren schuifelt en ritselt niet en toch stijgen
er accoorden uit op ; het loof hangt onbewogen, slapend
zelfs en toch zingt het meé in dat geheimzinnige koor ; de
kelken der bloemen sluiten zich en nijgen tot rust, en toch
droomen zij luidop of schijnen tot elkander te fluisteren en
-te bidden.
In de verte groeit allengs een dommelend rumoer aan
dat nu eens gehoord wordt, dan weer voor een oogenblik
wegsterft.
't Is als een opkomenden donder.
Eensklaps schiet uit een reeds donker bosch, een zwart
monster, met twee gloeiende oogen en golvende rookpluim
te voorschijn.
Met Gene ontzettende snelheid, vonken spattend en
vonken zaaiend, donderend en met een hel, scherp gefluit,
drijft het de vlakte in.
't Is de stoomsleper met zijn loggen trein achter zich.
De geheele omtrek wordt wakker ; de grond davert, de
dorre, baardige aren op den akker schuifelen tegeneen ; de
vogel doet het loof, waarin hij sliep, sidderen en klateren ;
de snijdende toon der stuimfluit doorklieft nijdig het luchtruim.
Trotsch, stout, overmoedig, als een overwinnaar wien
niemand weerstaat, met vliegende vedelplooi en triomfeerend bazuingeschal, rent de stoomsleper voort en verkondigt het alom :
" Ik ben de macht, die den half slapenden geest des
menschen met hernieuwde reuzenkracht voortzweept ! '
Op dien trotschen en als door den bliksem aangedreven
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wereldhervormer, staat een krachtig man, in een eenvoudig
blauw linnen pak gekleed ; zijn aangezicht is door den
Klamp zwart gekleurd.
Hij staat recht, fier recht, als bewust van zijn gezag,
van zijne macht over het toomelooze monster ; zijne kloeke
hand houdt hij om den sleutel geklemd, zijn oog in de
verte op elk signaal gericht.
De lucht, door de duizelige vaart in woeling gebracht,
als eene zee door den storm, snijdt langs zijn gelaat en
werpt zijne haren achteruit ; zijne borst gaat zwellend op
en neer — en toch is die man kalm, kalm in hand en oog,
door de overtuiging die hem bezielt, dat hij den stoom
kan leiden en bedwingen.
Dat denkbeeld verheft hem, geeft hem waardigheid en
kan hem fier doen zeggen : " Ik ben de mensch, heerschend
over de geheime krachten der natuur. "
Die man is Bert Bron.
Wat is hij in eenige maanden veranderd ! Wat heeft het
werk hem lichamelijk en zedelijk opgebeurd !
Zijn lichaam zet zich uit, zijne borst is kloek, zijne hand
gespierd en vereelt : hij heeft alle verwijfdheid van het
nietsdoen verloren. Zijn geest, meer ontwikkeld, ziet nu
met misprijzen neer op al de nietigheden, die hem vroeger
kluisterden.
Eenige maanden nadat hij — heldenmoed was het
inderdaad ! -- als eenvoudig stoker op de locomotief
stapte, legde • hij voor eene commissie een schitterend
examen van machinist af.
De examinatoren zagen dien jongen man met een oog
vol verwondering aan ; zij gevoelden dat er geest, wilskracht en opvoeding in hem lag, al trachtte hij deze
.hoedanigheden dan ook onder een gepast stilzwijgen, in
zekere oogenblikken, te verbergen.
" Die man, zal hoogex gaan ! " zegde deze en gene
fluisterend.
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Niemand hunner wist wie hij was.
Nu is hij machinist en doet voor de eerste maal alléén
den tocht. Hard is het werk ; doch wat geeft het ! Hoe
harder het is, hoe meer zijne hand vereelt, hoe machtiger
zij wordt om zich op te beuren uit het modder waarin hij
gezonken is !
Bert Bron werkt ; hij begrijpt nu dat iedereen, elk in
zijne sfeer, geroepen is om te werken, wil hij zich in zijn
opvolgend geslacht niet zien uitgeroeid en vergeten worden.
Op dit oogenblik denkt Bron aan zijn vroeger leven.
Welk onmeetlijk verschil ligt er voor hem tusschen het
heden en het verleden !
Terwijl hij, rechtstaande, de verte schijnt te peilen, rijzen
beelden van weleer voor de oogen van zijnen geest op, en
zij wentelen en kronkelen rondom zijn tegenwoordige,
rondom het werk, gelijk de golvende rookwolken die het
stoomtuig gedurig uitwerpt.
Gekleurde luchtspiegelingen, een fata-morgana, volgen
elkander op.
Nu ziet hij het inwendige van een prachtigen, kleurrijken
schouwburg, waar alles zinnelijkheid en wulpschheid ademt;
hij ziet den dans en de toeschouwende vrouwen ; hij hoort
het zinbetooverend lied der hartstochten.
Dan weer is het eene jacht, die in koortsachtige drift
door de vlakte stormt ; of het zijn paardenwedrennen, met
hunne als narren gekleede iockeys, die de dicht bezette
tribunen voorbij snellen, toegejuicht door een klatergouden
publiek, onverzaadbaar in verrassingen.
Hij ziet Monaco, aan den boord der blauwe zee, waar
hij zich verlustigde in het laffe genot eener duivenschieting;
of de zinnelijke feestmalen, tooverachtig van licht, bloemen
en glimlachen, waar de wijn in het kristal bruiste ; of
de speeltafel, omgeven door schurkachtige Bikkels en
plichtvergetende Brons.
Tusschen al die beelden, nu verschijnend, dan ver-
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dwijnend, kronkelt, plooibaar als de slangen, het geblankette kwaad.
Eene driftige beweging, die Bron zichzelven oplegt,
werpt hem plotseling uit die wereld, in de tegenwoordige
terug : 't is of de donderende locomotief met een helschen
lach dwars door al die pracht heenrijdt, en het klatergoud
en blanketsel als stuifmeel doet uiteenspatten en verdwijnen.
Maar, nu de machinist deze beelden heeft afgeschud,
komen er andere op, die hem pijnlijk aandoen : — hij ziet
zijn weelderig huis, zijne vrouw, zijn kind, en eindelijk het
sneeuwveld waarin hij zichzelven ziet liggen toen hij het
blanke tapijt met zijn roodend bloed kleurde.
Een oogenblik legt hij de hand voor de oogen en wischt
den traan weg die er in opwelt.
Wat zou hij veel geven indien hij zijnen zoon, zijn kind,
nog eens zien kon !
In de verte stijgt een gedommel op ; twee vurige oogen
gloeien in den nevel, die als een sluier aan den horizon
wordt neergelaten.
Een hel geschuifel klieft door de lucht en twee treinen
snellen elkander, in eene schier bliksemsnelle vaart, voorbij.
Op de voorbijvliegende locomotief staat Gorl, die zijn
jongen vriend met de hand groet en — wegijlt.
Als de trein van Bert Bron weer alleen in de vlakte is,
komen ook de beelden terug, doch ditmaal zijn het andere.
Bert ziet het binnenhuis van den ouden Gorl, waar hij
de plaats van de dochter, van Nelia, heeft ingenomen --•
stil en rustig verblijf, waar men bij dag weinig meer hoort
dan bij nacht.
Immers, Gorl spreekt niet veel ; hij kan uren lang
zwijgend zijne pijp rooken en naar de zwartberookte
zoldering staren, alsof die groote vlakte een geopend boek
ware, en nu ook Bron machinist is, komen zij zelden op
dezelfde uren thuis.
Als deze, in het diep van het Zuiden, den trein over,
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door en onder de bergen doorjaagt, vliegt de andere in
het Noorden over de grenzen, om 's avonds of 's nachts,
als de Bloemstraat doodstil geworden is, in het eenzame
huis terug te keeren.
Maar nu, bij dag, lacht en knikt hem uit het venster
tegenover Gorl's huis een vriendelijk gezichtje tegen : dat
van een jong meisje, nog een kind, wie de zwarte haarlokken achteloos langs de donzige wangen hangen, terwijl
zij het gezichtje soms met eene zachte schaduw overgieten.
Dat kind verschijnt tusschen de geraniums, die op de
vensterbank der bovenkamer bloeien.
Daar woont de oude Doller : bij hem zijn Bron en Gorl
thuis ; zij vinden er open tafel, want dewijl zij nu niet
meer geregeld thuis komen, zoekt nu deze dan gene in den
ledigen pot, of rakelt in eene leeggebrande kachel.
Men heeft dus besloten " zijnen kost '' te gaan koopen
en nergens is het gezelliger dan bij den ouden Doller.
Men vindt daar eene flinke vrouw, een braven kleêrr
maker,, vier kinderen : het aardige Dientje, een toekomstig
naaistertje ; Hein de beeldhouwer, die koppen en figuren
snijdt voor antieke meubels ; Wim, die diamantslijper is,
en de kleine Dorus, die nog op vaders stok door de kamer
rijdt.
In dat huis is het 's avonds goed ; bij schoon weer zit
men in den kleinen hof, waar rozen, leliën en kamperfoeliën
bloeien, en als het regent ontsteekt men in de kamer de
kleine hanglamp.
De eerlijke jongens zitten rondom de tafel en de oude
Doller kan, in zijnen slaap, zoo aardig het uitzicht hebben,
alsof hij luistert naar hetgeen Bron vertelt .--Bron, die
veel gezien, gehoord en ook veel gelezen heeft.
Bert, wat zal het daar goed zijn in den Winter !
Ja, dat zullen feestavonden zijn voor den wroeter.
Men zegt altijd " mijnheer Bron " terwijl men kortweg
G orl " zegt.
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Waarom ? Dat weet men zelf niet. Bert Bron heeft
andere manieren dan een gewoon werkman : 't is een.
geleerde ; hij weet alles, doch zegt nooit iets over zijne
familie. Men heeft in de buurt weleens gezegd — wie ?
iedereen en niemand — dat hij " van rijk volk '', maar tot
decadencie gekomen is ; maar als men daarvan iets zegt
aan Bert, glimlacht hij, tikt Dorus tegen de wang, of laat
zijne gespierde hand over de zachte lokken van Dientje
glijden.
Ja, bij Doller is het goed, recht goed ! 't Zijn eerlijke,
brave, levenslustige menschen van den ouden stempel.
't Zijn menschen die werken, niet morren tegen het lot,
niet afgunstig zijn van buren die beter bedeeld zijn dan zij;
menschen, die vooruitkomen in de wereld, want zie, het
huis waar zij wonen is het hunne, al ligt er dan ook een
enkelen " zilveren balk ", dat is eene hypotheek, in.
Zóó rustig en kalm met zijne vrouw en zijnen zoon
wonen gelijk Doller '-- dat zou een geluk zijn, niet waar,
Bert ?
Geduld, geduld !
Och, nu komt er weer een smartelijk, een beschamend
beeld voor zijnen geest.
Zijn zoon ! Hij ziet hem het speelhuis binnenkomen ;
hij ziet den flinken jongen weenend en hijgend naast hem
over het sneeuwveld loopen, en hij heeft hem ruw en
barsch behandeld ?...
Kon hij die behandeling, zijnen Romald toegebracht, nu
eens door eene liefkozing, door een goed woord, door een
oprecht vaderlijken handdruk vergoeden !
Maar stil ! Er klingelt Bert Bron een zilveren klank in
het oor : 't is of er telkens een gespaard zilverstuk bij
andere stukken in de beurs valt, en die muziek brengt min
of meer eene andere stemming in hem te weeg.
't Is geld dat hij met eerlijk werken heeft verdiend; 't is
geld dat hij stuk voor stuk bijeengaart, en telkens dat hij
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de som van vijf honderd frank heeft bereikt, zal hij ze naar
den notaris brengen, die ze aan de moeder van zijn kind
overmaakt, zonder dat deze weten zal in wat stormen en
nachtwaken, in wat drukkende vermoeienis en door wien
zij verdiend zijn.
De notaris zal haar in den waan brengen, dat die gelden
voortkomen van de laatste afrekeningen.
Indien moeder en zoon maar eens konden vermoeden,
dat dit eerlijk verdiend geld is, verdiend door hem, die het
goud, dat hij met handenvol wegwierp, nu cent voor cent
poogt terug te winnen.
Doch neen, dat mag niemand weten --- niemand !
Bert Bron wordt weemoedig ; hij schudt die denkbeelden
af, en vestigt de aandacht op de honderden lichten, die in
de schemering en in de verte plotseling schijnen te ontvlammen.
De stoomfluit verkondigt, door haar wijdgalmend geluid, de aankomst van den trein.
De reis van Bert Bron is volbracht.

XVI.
EENE ONTNIOETING.

Vier jaren zijn verloopen. Een eeuwige tijd ! zegt de
wereld.
Wie denkt er nog aan Adelbert Bronveld, aan Roderik
Murg, aan moeder en zoon, aan zoovelen, die wij voor
ons zagen optreden ?

DE NACHTRAVEN.

223

Vergeten, vergeten !
In zekere kringen worden die namen nog weleens opgeworpen ; doch zij kluisteren de aandacht niet lang.
Mevrouw Bronveld ? — 0, die woont ergens in het
Limburgsche ; ergens, men weet niet waar.- Adelbert ? —
die is, zegt men, van armoé naar Amerika gegaan, waar
hij als werkman zijn brood wint. Murg ? ^– daarover
bekommert zich niemand ; zelfs zijne schuldeischers stellen
geen belang meer in hem.
Sedert vier jaren woont Mevrouw Bronveld in een
dorp der Maasvallei, en bij een verren neef, die de
ongelukkige vrouw met welwillendheid, met hartelijke
goedheid heeft ontvangen.
Toen zij met haar kind bij hem aankwam, meende zij
eenige dagen, eenige weken te blijven, wel hopende dat
haar echtgenoot op het goede spoor zou terugkeeren ;
doch weken werden maanden en maanden werden jaren.
Neef Hert was een oude geleerde, een doctor in alle
mogelijke wetenschappen, die, toen mevrouw aankwam, in
eene met boeken, kaarten en globes gestoffeerde kamer
van zijn huis zat, en verdiept was in een uitgebreide kaart
van het geheimzinnige Afrika. Het duurde dan ook lang
eer hij van de Niam-Niams was teruggekomen, om nicht
welkom te heeten.
Eindelijk ondernam hij, in zijn bruin-grauwen kamerjapon en op zijn breed uitgezette vilten pantoffels, de reis,
kwam voetje voor voetje beneden, hield een paar malen
stil om zich te herinneren waarom hij de reis over den
trap ondernam, en eindelijk ter plaatse aangeland, verwelkomde hij nicht Bronveld — en dit was gemeend.
Kort daarna verontschuldigde hij zich zijne snuifdoos boven
vergeten te hebben ; doch in zijne studeerkamer vergat hij
andermaal zijne nicht en duikelde weer in den Witten en
Blauwen Nijl.
Dr Hert was een man van diep in de zestig ; hij had
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eerre lange gestalte en was tamelijk breed geschouderd
zijn lang haar was grijs, de gelaatskleur donkergrauw,
echter gepurperd ; de oogen waren achter een schildpadden.
bril, met ronde glazen, verborgen.
Voor Dr Hert was de stoom niet gemaakt ; hij was
langzaam in den gang, langzaam in de spraak, langzaam
in al zijne bewegingen. De man vond al die haast, waarme:. de menschen in onze dagen te werk gaan, onnoodig.
dat was zijne spreuk.
" Langzaam maar zeker "
De jacht, die de menschen rondom hem aandreef, hinderde hem echter niet. De trein mocht vijf.- of zesmaal
daags langs zijn klein buitengoed stoomen, hij hoorde zoo.
min het gedommel of hij in het diep van Afrika zat.
De zorg van het huishouden was aan de oude dienstmeid toevertrouwd ; die van den hof, aan een ouden
arbeider. Dr Hert kon dus gerust onder de palmen, door
de woestijnen, over ongebaande wegen en reusachtige
rivieren ronddolen.
Mevrouw Bronveld nam van lieverlede een wakend
oog over het huishouden op zich, en als de geleerde
beneden kwam, vond hij de tafel gedekt, de thee gereed
en iemand vooral de kleine Romald die naar al de
verhalen luisterde uit het vreemde land, van waar zijn
geleerde neef 's avonds terugkeerde, om er 's morgens
weer naar toe te gaan.
Recht gemakkelijk, niet waar ?
Allengs, en zonder te dezen opzichte een bepaald besluit
te nemen, werd neef de leermeester van Romald.
Dr Hert sprak nooit van het verledene der Bronvelds ;
dit ook waren zijne zaken niet. Indien er moeilijkheden
ontstaan waren tusschen de twee Afrikaansche reizigers
Stanley en Brazza, zou de geleerde zich om de zaak erg
bekommerd hebben ; doch een twist tusschen man en
vrouw viel immers buiten den kring zijner werkzaamheden ?
Toch wist neef wel hoe het met de zaken gesteld was,
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doch op te treden als bemiddelaar tusschen de beide
echtgenooten, de handelwijze van deze of gene goed- of
afkeuren, het gelijk en ongelijk wijselijk in de balans leggen
en aan elk der partijen haar aandeel geven, dat was nooit
in zijn brein opgekomen.
Mevrouw bleef dus alleen met hare denkbeelden, en
deze werden dan ook niet gewijzigd door den raad van
derde personen.
Zij wist wel ongeveer waar haar echtgenoot zich bevond,
doch, aangezien hij zijnerzijds geenen stap deed, gebeurde
dit ook niet van haren kant. De nieuwe stand, dien
Adelbert gekozen had, was in haar oog niets anders dan
eene nieuwe gril, eene dieper afdaling tot de lagere klassen,
voor welke haar echtgenoot altijd eene groote voorliefde
had getoond.
Het middel van opbeuring langs dergelijken weg viel, en
dat is begrijpelijk, niet in hare begrippen : in onze dagen
was het ook inderdaad vreemd. Zij beschouwde den
aangenomen stand als eene vernedering te meer, die zijg
dan ook zorgvuldig voor haren zoon verborgen hield.
Voor velen in het openbaar was zij eerie weduwe ; voor
anderen eene vrouw, wier echtgenoot in den vreemde
woonde.
Wat Romald betreft, die was zeer gelukkig in het huis
en in de omgeving van neef Hert ; deze overtuiging, en
dan het bewustzijn dat moeder en zoon juist niet ten koste
van den geleerde leefden, maakten het verblijf aan me
vrouw Bronveld dragelijk.
Vier jaren had dit samenwonen geduurd, toen de geleerde eensklaps naar het onbekende land der eeuwigheid
ging.
Dit was een harde slag voor mevrouw Bronveld :
waarheen zou zij zich wenden ?
Dr Hert had echter voor alles gezorgd ; men vond een
testament, en dit zelfs in zeer verstaanbare taal ge15
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schreven, waarin hij haar zijn bezit legateerde, zoodat
moeder en kind onbezorgd het leven konden instaren.
Mevrouw bleef het huis bewonen, waar zij sedert jaren
eene belanglooze gastvrijheid had genoten.
Wat Romald betreft, deze, onder leiding van den geleerden neef opgegroeid, toonde veel geschiktheid om zelf
een geleerde te worden ; de dood van Dr Hert vertraagde
zijn vertrek naar de Alma Mater, om er zijne studiën
voort te zetten.
't Is een flinke jongen van achttien jaar geworden ; het
ietwat vierkante van zijn voorhoofd, dat als kind zoo
kenmerkend was, is hem bijgebleven, doch de hoekige
lijnen zijn verzacht.
De vorm der wenkbrauwen, het donkerblond, kort
geknipt haar, de kalme en vaste uitdrukking van het oog,
de fijne trekken aan neus en mond -- alles teekent in zijn
uiterlijk ernst en vastberadenheid aan.
Wij ontmoeten hem op eene wandeling te paard ; hij
volgt Benen weg, omzoomd door eene breede gracht,
waarin oude knotwilgen zich spiegelen.
De vaalkleurige poney schijnt te begrijpen dat zijn
meester denkt en droomt ; want hij stapt maar langzaam
voort.
't Is een heerlijke lentedag.
Het vroege hout, de els en de wilg, hebben groene
uitspruitsels, en tusschen de zwarte takken en boomera
wordt op zekeren afstand reeds een groen dons zichtbaar.
Helder en frisch is de weide ; zij is reeds met witte en
gele bloémkens doorstippeld. Helder en frisch is het water
dat den blauwen hemel weerspiegelt ; helder en koesterend
straalt de zon op de herlevende natuur.
Prachtiger dan ooit is het landschap in zijn opkomenden
bruidstooi. Het siert zich met al wat rein en jong is, om
weldra in vollen glans te schitteren, en te luisteren naar
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het oude lied dat vogelen en insekten, dat hemel en aarde
zingen.
't Is altijd hetzelfde lied dat God sedert duizenden jaren
aan de wieg van elke Lente zingen doet, en dat zij, de
nieuwgeborene, met zachte klopping des harten, met groote
en naïefgeopende oogen, met een zoeten en reinen glimlach
schijnt te beluisteren !
De indruk van hetgeen Romald omringt, heeft zijn
gemoed week gestemd, en hij keert terug in gedachten,
naar zijn vroeger leven. Hij denkt aan zijnen vader, van
wien zijne moeder zelden, en dan nog ontwijkend, spreekt
en die, zooals deze laatste hem eens na lang pramen deed
verstaan, zich vergenoegt in de lagere standen der samenleving rond te dolen.
Waarom zou hij, Romald, dien vader niet opzoeken,
hem bidden om terug te keeren en een zekeren rang te
hernemen ? Waarom zou zijne moeder niet te bewegen
zijn den vader andermaal te ontvangen ? •
Schuld heeft hij, ja, dat weet Romald wel. Immers, deze
was reeds een flink opgewassen jongen toen de huiselijke
tooneelen voorvielen welke zijne moeder zoo diep deden
lijden.
En was het gebeurde met de roekeloos verspeelde
schilderij, dat met het verdobbeld rijtuig en het stoute
bezoek van den knaap in het speelhuis, niet onuitwischbaar
in zijn geheugen gebleven ?
Zóó denkend, zóó plannen vormend, rijdt Romald altijd
verder, veel verder dan hij ooit zijne tochten uitstrekte.
Het landschap wordt meer en meer heuvelig ; de
hellingen met regelmatig afgebakende akkerlanden loopen
boven en in de verte in een blauw nevelig verschiet
verloren, en beneden in het dal spiegelt zich de wolkelooze
hemel in de donkere boordevolle beek, die hier onbeweeglijk schijnt en schier bruischend door den molen schiet.
Links van Romald strekken zich bosschen uit met breede
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en ineengekronkelde kruinen, wie de Lente allengs een
lichtgroenen mantel over de breede schoften hangt.
Dit schoone landschap heeft Romald nog niet gezien ;
hij mocht zich nooit ver van huis verwijderen, omdat de
moeder immer vreest — doch dit is haar geheim -- dat de
vader den knaap zou doen ontvoeren. Voor dokter Hert
was de tijd daarenboven te kostbaar om hem in nuttelooze
wandelingen te verspillen.
Weldra zag Romald eene breede en overwelfde lindendreef, een wezenlijken zuilengang, en, nu hij onder dien
blaêrenboog in de verte staart, ziet hij eene nette heeren
huizing.
Voor aan den weg ligt de hoeve met donkere muren,
met zwart rietendak, boven hetwelk de lichtblauwe rookkolom opstijgt, die in de takken der linden verloren drijft.
In die hoeve heeft Rup den ruiter op zijn vaal paardje
gezien.
Rup, verkorting van Rupertus, is een knaap van een,
tiental jaren, met levendige oogen, wit stekelig haar —
zoo wit, dat men zou genegen zijn hem te vragen, of hij,
het aan de bigge van zijnen vader ontstolen heeft. Devlugge en lenige ledematen van den jongen zijn in een_
dienritten vest geborgen, dat van geel, zwart geworden,
en in eene broek, die met beslijkte franjen op de grijze.,.
wollen sokken en grauwe klompen hangt.
Rup is thuis, omdat het Zaterdags namiddag geen school
is, tot groote plaag der ouders ; maar Rup moet toch den
tijd korten, en, als men het jeuksel der kinderjaren in de
beenen voelt, moet men, willen of niet, springen, dansen
of kattekwaad doen.
" Rup, " heeft moeder reeds vijf of zesmaal gezegd,
" Rup, ga toch buiten spelen ! " maar buiten is alles gezien
en voor Rup, om dus te zeggen, " uitgespeeld ".
Elk dier weet daar dat Rup thuis is, en, aangezien er
buiten, zoomin als in den stal, in de schuur, in het wasch
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of boterhuis, niets nieuws meer te vinden is, komt Rup
binnen geslenterd, wil nu eens zijne moeder helpen strijken,
en brandt zich geducht de vingers ; heeft dan weer den
steel uit den bessem getrokken en galoppeert er mee de
huiskamer rond, zich zelven ferm met eenen stok tegen de
beenen kloppende, om zijn paard — zijn bovenlijf speelt
voor ruiter, zijne beenen voor paard — te doen springen,
steigeren en galoppeeren.
Eene oorveeg van moeder heeft Rup ruiter-af gemaakt,
waarna hij plotseling den steel opwaarts steekt en eene
groote zij spek, die aan den zolder hangt, doet bengelen,
terwijl hij zelf het bimbam, bim-bam van de dorpsklok
nabootst.
" Rup, moet het spek van den zolder vallen ? " roept
moeder en springt andermaal toe.
Rup ontwijkt de nieuwe oorveeg ; moeder ontneemt
hem het hout, dat nu eens voor paard, dan voor klokzeel
heeft gediend, en mokkend gaat de jongen op eenen stoel
staan, met het gezicht naar het venster gekeerd.
" Waarom staat ge met uwe vuile klompen op de
stoelmat, Rup? " schreeuwt de moeder. " Pas op, ik kom. "
Als door een werktuig bewogen, zat Rup op zijne
knieën, en komt alzoo met zijnen neus vlak voor eene
ruit te recht, die deels gebroken is en door de moeder, in
afwachting van den glazenmaker, met een stuk papier
is toegeplakt.
Dat papier is zoo stijf gespannen als een trommelvlies,
en dit bemerkt Rup als hij er met den vinger over wrijft.
In een-twee-drie worden zijne vingertoppen trommelstokken, en, robbedobbedob, Rup trommelt eene marsch,
die recht aardig klinkt, want de ruiten, die altijd zoo stil,
zoo vervelend stil staan, beginnen te klingelen, te ratelen
en er ontstaat een concert.
In den aanvang klinkt de harmonie heel nederig en als
het ware in de verte ; doch allengs, nu moeder niets zegt,
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galmt zij luider en luider
zoo luid, dat moeder reeds
denkt dat de ruiten in stukken vliegen.
" Ik zal u in den kelder of op den zolder sluiten, Rup ! "
roept moeder ; doch zij zal zich wel wachten die bedreiging
ten uitvoer te brengen. De kelder en de zolder zijn juist
plaatsen, die Rup vandaag nog niet bezocht, ofschoon
hij er weleens aangedacht heeft dat het heel aardig moest
zijn, langs het zoldervenster uit. en naar de vorst van het
dak te klimmen, langs den schoorsteen naar beneden te
zien en te beproeven of hij geen steentjes kon laten vallen
in den papketel die over het vuur hangt.
Het getrommel houdt op ; Rup wil naar buiten zien en
nagaan wat er zooal op den weg gebeurt ; doch hij wil
door het papier zien, niet door het glas zelf.
Moeders kous ligt op de vensterbank ; Rup trekt er
eene breinaald uit, zonder er zich om te bekreunen dat hij
het werk al of niet verbroddelt.
Tok ! de naald maakt een fijn gaatje in het papier ; Rup
legt er zijn oog voor, zonder veel te kunnen zien.
Een tweede en derde steek volgen, en weldra doet de
nagel van den wijsvinger het werk, zoodat Rup het groote
oog voor de opening leggen kan, en zien dat er een mijnheer te paard in de dreef stilstaat.
Eensklaps verlaat de jongen het gescheurde papier,
springt van den stoel, loopt klonsend naar de deur, werpt
ze open en ijlt buiten.
De moeder is tevreden van Rup ontslagen te zijn, doch
het gescheurde papier heeft ze nog niet bemerkt.
Nu Rup den ruiter nadert, bevangt hem eensklaps eene
zekere vrees : hij wacht een gebaar van Romald af dat
hem den moed geeft dichter bij te komen.
" Wie woont ginds in dat schoone huis ? r' vraagt de
jongeling.
" Mijnheer van Segelaer, " zegt de jongen.
" Is het huis reeds bewoond ? "
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Rup knikt herhaalde malen zeer snel.
" Kan ik mijn paard hier op stal zetten ? "
" Zeker. "
Romald springt uit den zadel en de jongen loopt naar
de opengelaten huisdeur, op wier dorpel de moeder verschijnt, die met een eenigszins bedeesden hoofdknik den
vreemdeling groet.
" Pachteres, " zegt deze, " ik wenschte een oogenblik
in dezen omtrek te wandelen ; mag ik mijn paard een
uurtje stallen ? "
" Wel zeker, mijnheer. Rup, wijs mijnheer den stal 1 "
en moeder de vrouw ziet nog geruimen tijd den jongeling
na, die nu zijne wandeling te voet voortzet, terwijl Rup het
schoone vale paardje bewondert, dat den kop opsteekt en,
de bovenlip bewegend, eenige hooipijlen uit den ruif trekt.
De vreemde heer is reeds eenige oogenblikken verdwenen, nu Rup zich met een ander bezoek aan de hoeve
bezighoudt.
In de naburige kamer is het zieke zusterken wakker
geworden ; de moeder heeft hare strijktafel onmiddellijk
verlaten en — hoort ze nu, met haar zachtste, fleemendste
en zalvendste stem, het bleeke kind toespreken !
Het kindje glimlacht en dit toont dat het aan de beterhand is ; ja, dat ziet het scherpe oog der moeder ook wei.
Het zonneken schijnt buiten zoo lekker warm, de hemel
is zoo blauw, het weer zoo zacht, de vogeltjes zingen zoo
lief, de duiven kirren zoo vroolijk op het dak 1 't Zal de
kleine goed doen, als zij de muffe kamer verlaten kan waar
zij den ganschen Winter gevangen heeft gezeten.
Moeder doffelt het kleine Totteken in haren roodbaaien
rok, waaruit het bleeke gezichtje te voorschijn komt zooals
dat eener mummie, zet het kind in den kleinen stoel op
een kussen, en brengt het in den zonneschijn op de
binnenplaats, waar het de duiven, de hoenders, den hand
hond zien kan.
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Aan Rup wordt bevolen bij het zusterken te blijven, en
dit zou een nutteloos bevel zijn geweest, ware er niet een
ander persoon gekomen — en wel de jonge juffer van het
kasteel, die, na het kind toegesproken en gestreeld te
hebben, zich op een ouden wilgentronk, die op de binnenplaats ligt, nedetzet.
Die juffer is een schoon meisje, met lange zwarte en aan
het uiteinde krullende lokken, die onder den breedgeranden
hoed te voorschijn komen ; zij heeft donkere oogen, iets
dróomends in het gelaat, dat echter verlevendigd wordt
door eene soms vinnige flikkering in den oogappel.
Dat meisje is Nelia.
Niets duidt in het uiterlijke oog nog het volkskind aan.
Wat zij echter voor vreemden niet heeft afgeschud, is
hare ingetogenheid, is die glimp van zwaarmoedigheid,
welke over haar karakter uitgespreid lag. Voor de van
Segelaers is zij integendeel zeer vriendschappelijk, doch
niet streelend, niet vleiend, 't geen in den beginne aan een
ijskoud gemoed werd toegeschreven ; later bevindt men
dat zelfs die ijsklomp soms warme weerkaatsingen heeft.
Als wonderlijk, somtijds grillig, wordt Nelia altijd beschouwd, doch onaangenaam in den omgang is zij niet.
" Er staat een vreemd paard in onzen stal, " zegt Rup,
zonder juist te toonen tot wien hij die woorden richt.
Nelia houdt veel van paarden ; zij ook heeft een rank
paard, dat zij Lilli noemt — een beestje dat alleen het
voorrecht heeft door haar gestreeld, geliefkoosd te worden.
" Zoo ? " zegt het meisje, " een trekpaard ? "
" Neen, een paardje zoo groot als een kalf ; neen, wat
grooter. "
" Van wie is dat paard ? "
Rup trekt de schouders op, doch hij vraagt niet beter
dan het bevel te verbreken, het zieke kind te verlaten en
naar den stal terug te keeren.
" Wilt gij het eens niet zien ? " vraagt hij.
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" ja, dat wil ik wel. "
Nu Nelia en Rup in den stal komen, draait Pisa den
kop om en staart met groote oogen, die deels door de
lange manen bedekt zijn, in het rond.
Wie weet of Pisa niet denkt dat zijn meester hem voor
altijd verlaten heeft ! Het dier hinnikt als. roept het
Romald ; 't is of het niet gevleid is over den slag, dien
Nelia's fijne hand op den glimmenden nek toebrengt, want
het springt schuchter terzij.
Dat onthutst echter Nelia niet, en onder de herhaalde
liefkozing wordt Pisa bedaarder.
" Een prachtig paardje ! Wie zijn eigenaar mag zijn ?
Is de vreemde heer naar het kasteel gegaan, Rup ?" zegt
het meisje.
" Neen, hij ging langs dien kant, " en Rup wijst in de
tegenovergeste richting van het buitengoed.
Nelia keert naar de binnenplaats terug, waar Rup het
weenend zusterkan, door allerlei fratsen, weer in goede
luim tracht te brengen.
Rup wandelt op zijn hoofd en laat de magere beenen als
twee armen in de lucht spelen, hetgeen een stillen lach
over Totteken's lippen doet zweven.
De bandhond zit met gespliste ooren en ongeduldig
trappelend de beweging van den jongen na te zien ; hij
jankt, en blaft en zou blijkbaar gaarne aan het spel deelnemen.
Zelfs Nelia lacht, en hoe meer deze lacht, hoe meer
kunsten de jongen maakt, totdat hij eensklaps zijn hoofd
weer op de gewone plaats brengt terugbrengt en naar den
stal rent.
De vreemdeling moet teruggekomen zijn.
Nelia staat op en gaat buiten het hekken dat, terzij, het
huis van den weg afsluit, en nu wandelt zij alsof ze pas
aankomt. Zij ziet Romald den knaap Benen drinkpenning
in de hand stoppen en het hinnekende paard bestijgen.
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Nu de jonge Bronveld haar voorbijrijdt, heft hij den
hoed op en trekt eenigszins de teugels in.
Een paar stappen heeft hij gereden en wendt nu het
hoofd om, en ook Nelia heeft juist omgezien, hetgeen aan
alle twee een licht kleurtje op de wangen geeft.
Maar den volgenden dag rijdt Nelia op Lilli uit terwijl
twee langharige, witgeplekte honden, juichend blaffend,
tegen het paard opspringen.
Pas heeft Nelia een twintig minuten gereden, of de ruiter
op den valen poney verschijnt andermaal in de verte. Wat
is het toeval toch zonderling, niet waar ?
Wat wonderlijk is dit alles ? 't Is prachtig weêr en de
wegen zijn zoo aangenaam !
Evenals den dag te voren groet de jonge Bronveld,
doch Nelia's honden springen wild blaffend tegen Pisa op,
en doen dezen snuivend zijsprongen maken.
Wel is waar roept de rijderes de honden terug, doch te
vergeefs ; het spel duurt voort, en, wat nu heel onaangenaam schijnt, is Romald integendeel zeer aangenaam ;
want dank aan de honden zal er een gesprek ontstaan.
Nu beiden, door de rijzweep weggejaagd, op afstand
staan te hijgen en te kwispelstaarten, als het ware biddende
om terug te mogen komen, zegt de juffer tot Romald :
" Ik moet u om verschooning vragen.... "
" Integendeel, mejuffer, ik ben verlegen over de schuchterheid van Pisa, die voor wat hondengeblaf ter zijde
springt. Ik had het genoegen mejuffer gisteren te zien... "
en bij het uitspreken kleurt Romald, doch onmerkbaar.
" Mijnheer schijnt hier niet bekend te zijn. "
" Ik woon op een paar uren afstand, en ben de neef
van Dr Hert, die onlangs gestorven is. "
" 0, die geleerde ? "
" juist. Ik was voornemens een beleefdheidsbezoek af
te leggen bij mijnheer van Segelaer. "
" Kent ge mijnen neef ? "

TSE NACHTRAVEN.

235

" Ik heb de eer niet, doch ik ben reeds gelukkig zijne
nicht te ontmoeten. "
" Ik zal u vergezellen, " en Nelia wendt den teugel ;
beiden rijden stapvoets eenige oogenblikken naast elkander,
zonder een woord te laten hooren.
Ten slotte moet er wel iets gezegd worden, want Romald
gevoelt dat hij een dwaze figuur maakt tegenover het
jonge meisje.
" Ik ben u wel verplicht, mejuffer van Segelaer, " zegt
hij.
" Dat is mijn naam niet, mijnheer Hert. "
" Dus zoo min als deze de mijne is. Mijn naam is Romald
Bronveld. Mag ik de eer hebben den uwen te vernemen,
mejuffer ? "
" Ik ? ik heet Nelia Murg-Lethington. "
Die naam treft Romald ; doch 't is of hij het meisje niet
wel verstaan heeft.
" U zegt, mejuffer ? "
" Murg-Lethington. "
Hij heeft wel gehoord 1 Dien naam heeft hij dikwijls,
in vroeger dagen, als een gruwel hooren uitspreken ; die
naam is in zijne familie een vloek.
" Die naam, " zegt de jongeling, " is mij niet onbekend. "
" Ook de uwe is mij niet vreemd ; ik meen hem vroeger
weleens gehoord te hebben, bij.... "
Nelia voleindt den volzin niet.
" Ik hoorde dien naam, " hervat de jongeling, " vele
jaren geleden toen ik als kind Antwerpen bewoonde. "
" Wel, daar woonde ik vóór dat neef van Segelaer mij
herwaarts bracht. "
Hoe jong ook ; heeft Romald reeds voldoende doorzichtigheid om het gesprek op dien voet niet voort te
zetten : wie weet of de naam zijns vaders niet weldra
cp eene ongelukkige wijze klinken zou 1
Ook Nelia zwijgt; zij heeft van grootvader Gorl gehoord,
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en de arme Stance heeft het haar veel ruwer gezegd dat
haar vader geen eerlijk leven leidde ; het gesprek kon dus
Bene onaangename wending nemen ; zij weet reeds te
zwijgen waar het pas geeft.
" Een heerlijke omtrek, mejuffer ! '' zegt Romald, en die
woorden zijn het uitgangspunt van een gesprek dat verre
van het eerst aangevangene afwijkt.
Men rijdt de lindendreef in, en het hoerenhuis, op het
kruispunt der vier dreven gelegen, wekt Romald's bewondering op.
Dokter van Segelaer staat juist op den arduinen trap
en is wel eenigszins verwonderd Nelia in gezelschap van
dien onbekende te zien terugkeeren.
" Mijnheer Bronveld, " zegt het meisje bij wijze van
voorstelling, en toen was afgestapt : " De neef van Dr Hert
wenscht u een bezoek te brengen, neef. "
" De neef van Dr Hert ? Mijnheer Bronveld ? Ge zijt
ons van harte welkom ! " zegt de rondborstige man.
" Schoon niet bekend met den geleerden aardrijkskundige,
heb ik dikwijls met belangstelling van hem hoorera spreken.
Kom binnen ! "
Onder het voortgaan hervat mijnheer van Segelaer
" Mag ik van u vernemen dat mevrouw Bronveld, uwe
moeder, die ik slechts de eer heb bij naam te kennen,
welvarend is ? "
Mejuffer Monica, die Romald in de kleine voorkamer
ontmoet, is wel is waar minder luidruchtig dan haar
broeder, meer afgemeten, wij zullen zelfs zeggen majestueuser, maar ze is recht hartelijk.
Romald bekent dat hij den vorigen dag zich, zonder
toelating, in het park van mijnheer van Segelaer heeft gewaagd, verlokt door de prachtige natuur. Nu heeft zijne
moeder hem gelast deze familie zijne verontschuldiging te
komen aanbieden, welke woorden met een welwillenden
glimlach, van de zijde der zuster, en met een luiden
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en vroolijken uitroep van de zijde des broeders worden
onthaald.
Nelia is slechts een oogenblik bij de ontvangst verschenen, en dit zonder een woord te spreken.
Na die korte verschijning is zij verdwenen ; 't is of zij
niet de minste belangstelling voor Romald heeft.

XVII.
MOEDER EN ZOON.

Mevrouw zit, in grooten rouw gekleed, in de kleine net
gemeubeleerde kamer die op straat uitzicht geeft.
Het huis ligt op een zeer rustig gedeelte van het dorp ;
echter is het daar niet rustig op zekere uren van den dag
als de trein, op een paar honderd stappen van het huis,
dommelend voorbijsnelt, om wat verder aan de standplaats
stil te houden.
Mevrouw heft alsdan het hoofd op, doch enkel uit
gewoonte, niet uit belangstelling. Zij vermoedt niet dat op
dien trein misschien iemand staat, aan wien zij nauw verbonden is....
Hedwig Bronveld is veel verouderd in de vier jaren,
die er sedert onze eerste ontmoeting verloopen zijn.
Op eene sofa, in de kamer waar mevrouw zich bevindt,
zit Romald en bladert achteloos in een album, met
prachtige sterkwaterplaten, aan het oude Antwerpen
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ontleend, dat onder de vandalenhand allengs al meer
verdwijnt.
De denkbeelden van den jongeling zijn echter elders.
" Wat vertelt ge weinig, Romald, over het bezoek bij
de familie van Segelaer, " zegt de moeder, zonder van
haar handwerk op te zien.
" En toch, moeder, ik beken dat dit bezoek aanleiding
tot veel opmerkingen geven kan. "
" Hoe zoo ? " hervat mevrouw, en heft nu het hoofd
op. " ik meende dat men u uiterst beleefd ontvangen had. "
" Inderdaad. "
" Wat kan u dan hinderen ? "
" Hinderen ? Dit woord is misschien wat scherp, en toch
kan ik geen zachter woord bezigen. Wist ge dat de familie
van Segelaer in bloedverwantschap staat tot iemand, wiens
naam u nooit aangenaam was ? "
" Wat wilt ge zeggen ? " en er teekent zich onrust op
het gelaat van mevrouw af.
" Zij is verwant aan de familie Murg-Lethington. "
" Onmogelijk. Heeft men u dat gezegd ? "
" Neen, maar ik heb er eene jonge juffer ontmoet, die
zegde dien naam te dragen. "
Deze naam klinkt inderdaad niet aangenaam in mevrouw's ooren ; zij herinnert zich dat de nachtraaf eene
dochter had, wier opvoeding schandelijk verwaarloosd
werd.
" Hebt ge min of meer den schijn gehad dat die naam
u onaangenaam was, Romald ? "
" 0, neen. "
" De kennismaking met de familie van Segelaer ware
mij in deze eenzaamheid aangenaam geweest ; wij hadden
eindelijk zuster en broeder kunnen ontvangen ; doch nu
— nu wordt dat onmogelijk. "
" Heeft die andere familie u dan zoo bijzonder verongelijkt, moeder ? "
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" Ja, dat heeft ze. Zonder dien Murg, gewis de vader
van dat meisje, ware de uwe nooit zoo ongelukkig geworden. Murg was de booze geest, die hem in het verderf
,
stiet.
" In alle geval kan dit aan de dochter niet verweten
worden.... "
Mevrouw Bronveld ziet plotseling haren zoon scherp in
het oog ; zij heeft een woord, eene vraag op de lippen,
die bij den jongeling een hartsgeheim, indien het bestaat,
moet ontsluieren ; doch zij houdt dat woord, die vraag
eensklaps terug.
" Onverschillig, '' laat de moeder er wrevelig op volgen ;
" alle gemeenschap met dien naam stemt mij ongunstig ;
ik verlang dat het bij dit bezoek blijve. "
't Is Romald onverschillig.
" Wat is er van diere Murg.Lethington geworden,
moeder ? '' hervat de jongeling na eene poos en op eenen
toon, die niet de minste ontroering laat blijken.
" Dat weet ik niet. Ik herinner mij dat hij zich nooit om
dat meisje, 't welk eene vrouw uit den geringen stand tot
moeder had, bekommerde. Nu echter schijnt de familie
zich over haar ontfermd te hebben.... Een kamermeisje
misschien ?... "
" Neen, eene jonge juffer, die als dochter des huizes optreedt. "
Die woorden verminderden mevrouw's onrust niet ; wel
integendeel.
" Laat ons de kennismaking niet verder aanknoopen, "
zegt ze peinzend ; " zij zou in mij herinneringen opwekken,
die mij des te vroeger naar het graf zouden slepen. Doe
mij het genoegen, Romald, hierop niet verder aan te
dringen.... "
" 't Zij zoo. "
De zoon staart naar de zoldering, alsof hij daar het
levensboek opgeslagen vindt. Het zal weldra blijken dat
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de weinige woorden, die over Murg werden gezegd,

Romald's geest in denzelfden omtrek van het gevoerde
gesprek doen blijven.
" Moeder, " zegt de jongen eensklaps zijne stoute
schoenen aantrekkend, " waarom spreekt ge zoo zelden.
van vader?"
Mevrouw Bronveld wordt beurtelings rood en bleek,
krijgt het achtervolgens warm en koud.
" Och, Romald, " zegt ze, " dat is nu juist geen opwekkend thema voor een gesprek. "
" Weet ge waar hij zich bevindt ? "
" Op dit oogenblik ? neen. Uw vader was altijd een
grillig man, die beter in den werkmansstand thuis was dan
wel in de hooge wereld. Ik heb die neiging tot afdaling in
hem steeds moeten bevechten. "
" Neef Hert-zaliger zegde mij dikwijls, dat er niets edeler
is dan de werkmansstand, indien deze een juist begrip heeft
van zijne waarde. "
" Dat zijn van die machtspreuken, van die holle theoriën,
welke de geleerden opwerpen ; men moet er geene waarde
aan hechten, Romald. "
" In alle geval leeft mijn vader in dien stand. "
" 't Blijkt zoo ; doch hij heeft nu in langen tijd niets van
zich laten hoorera...." Mevrouw brengt de magere vingers
voor de oogen, die vochtig worden. " Nochtans heb ik
langs verschillende zijden bericht gegeven, om hem te
doen begrijpen dat hij vrij kon terugkeeren ; doch eens in
dien dwarrelpoel, beneden ons, gezonken, heft men zich
zoo gemakkelijk niet op. "
" Was vader slecht, moeder ? "
" Neen, dat was hij in den grond niet ; maar die Murg
heeft in hem de liefde tot het huiselijke leven, dus ook het
godsdienstige gevoel, gedood. "
" Welnu, ik denk, moeder, dat vader eindelijk tot goede
gevoelens is weergekeerd. "
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" Waaruit besluit ge dit ? "
" Heeft hij niet alles, wat er van zijn bezit overbleef, na
het vereffenen zijner schulden, aan ons gelaten ? "
" Dat is waar. "
" Hij leeft dus nu van het werk zijner handen...."
De moeder zwijgt ; zij is aangedaan.
" Wie weet, moeder," hervat Romald, en de toon zijner
stem is ontroerd, " hoeveel pijnlijke dagen hij beleefde !
Wie weet of hij nooit gebrek leed, terwijl wij.... "
" Romald, beschuldig uwe moeder niet I "
" Ik u beschuldigen ?... Werken voor een stuk zwart
brood, terwijl wij toch altijd weelde genieten, " spreekt
Romald mijmerend voort ; " werken tot boete van de
dwaasheden, of hoe men zijne daden ook noemen mag,
dat is hard.... Schuldig mag hij zijn, maar ik, ik zou toch
gelukkig zijn hem weer te zien. "
" Ik ook, Romald, wensch hem te zien terugkeeren ; doch
vier jaren hardnekkig stilzwijgen pleiten niet te zijnen
voordeele. "
" Wie weet ! Misschien legt hij zich door het werk eene
zware boete op. "
" Ik begrijp niet hoe handenarbeid hem kan opbeuren
uit de vernedering waarin hij vervallen is ; doch wie zegt
u, dat hij werkt ? "
" Niemand. Ik ben jong en heb nog geene ondervinding,
doch er is een denkbeeld dat mij nooit verlaat.... Vindt ge,
moeder, dat voortdurend afzenden van geld, schier op
bepaalde tijdstippen, niet verwonderlijk ? "
" 't Zijn de laatste afrekeningen van den boedel, zegt
de notaris. "
" Neen, ik denk dat vader werkt, penning voor penning
bijeengaart, en na eene zekere som te hebben verzameld,
ons deze door den notaris doet geworden. "
" Wie doet u dat zeggen, Romald ? "
" Niemand, ik denk dat. 't Is de vierde of de vijfde
16
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maal dat dergelijke som ons wordt toegezonden, en 't was
of ik op elk stuk geld zweetdroppels zag, die er mij den
oorsprong van aanwezen.
Moeder is aangedaan, diep aangedaanr. Die Romald
maakt zulke wonderlijke en tevens zulke logische gevolgtrekkingen ! 't Is of de geest van neef Hert in hem is
overgegaan.
Mevrouw zwijgt ; zij wil alleen zijn.
Indien de opmerkingen van Romald eens waarheid
waren ! Doch in dat geval zou mevrouw de handelwijze
haars echtgenoots nog als een dwaze gril beschouwen.
Waarom moest Adelbert zich tot den werkmansstand
verlagen ? Ook hare beweringen blijven gegrond, en wat
Romald zegt is enkel een dichterlijk droombeeld, uit een
edelmoedig hart opgeweld.
Mevrouw heeft, ook zij, edelmoedige gevoelens ; zij
kan op een onbesproken gedrag, een reinen levenswandel,
eene zekere verhevenheid in hare daden wijzen ; doch
het karakter haars echtgenoots heeft zij nooit kunnen doorgronden ; hiertoe is haar blik niet scherp genoeg en zij
gaat, in hare beoordeeling, niet van zijn, maar van haar
eigen standpunt uit.
Nu zij alleen is, treffen haar de woorden van Romald
nog meer. Voor de eerste maal blikt zij met minder afkeer
dan vroeger in de diepte, waarin zij meent dat Adelbert
gevallen is, en 't is of uit die diepte, uit dat volksgewemel,
voor 't welk zij nooit eenige genegenheid gevoelde, een
geheimzinnige lichtglans opstijgt.
Mevrouw wil opnieuw inlichtingen nemen over den
dwaler, misschien echter meer om Romald's opmerkingen
te weerleggen, dan wel uit overtuiging dat de terugkeer
haars echtgenoots, nu beter dan vroeger, kan vergemakkelijkt worden.
'') Hoe zal zij hem weerzien, indien dit kan plaats hebben ?
Waar heeft hij in die vier lange jaren geleefd ? In welke
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toestanden heeft hij verkeerd ? Een Murg zal hij niet
geworden zijn, neen, dat kan mevrouw zich van Adelbert
niet voorstellen ; maar hem terugzien als wroeter, met
vereelte handen, grof en verouderd gelaat, vervreemd
in de samenleving waarin hij vroeger verkeerde, in het
versleten en gelapt werkmanspak — dat denkbeeld hindert
haar nu reeds.
Hoe het zij, Hedwig heeft door haar gedrag als vrouw,
als moeder — zoo denkt ze — zich niets te verwijten.
Dank aan dit gedrag heeft zij zich, in de rampen die
haar overvielen, doen eerbiedigen. Streng, onverbiddelijk
soms, is zij geweest met zich van Adelbert af te scheuren,
toen hij laf op zijn leven aanlegde, na door het spel zijnen
huiskring in het ongeluk te hebben gedompeld ; maar zij
heeft — en 't is waar, van haar standpunt — de eer zijner
familie gered.
Die redding was in de oogen der wereld met een koud
hart gepaard ; doch de wereld zou haar ten slotte gelijk
geven. De ontmoeting van neef Hert en de haar ten deel
gevallen fortuin beschouwt mevrouw als eene vergelding
voor hare streng rechtvaardige houding.
Als Adelbert terugkomt heeft zij dan ook altijd dit
antwoord gereed : " Ik heb uwe fortuin heropgebouwd
en ben in staat uwen zoon terug te brengen op het punt
waarop gij vroeger gestaan hebt. "
Dat is hare fierheid, haar trots ; doch in dat alles ontbreekt een klein woord, het heerlijke en met de Godsvlam
doortintelde woordeken caritas, dat Hedwig niet in al
zijne volheid gevoeld en begrepen heeft, hoe edel zij dan
ook wezen mocht.
Is het nu de liefde, welke zich min of meer ontsluiert,
o f is het enkel de voldoening om aan Adelbert te kunnen
zeggen : " Ik heb jegens uwen zoon mijnen plicht gedaan. "
Een en ander. Welk gevoel is hier overheerschend ?
De innerlijke toestand van mevrouw Bronveld is op dit
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oogenblik nog niet te ontsluieren ; doch 't is onbetwistbaar
dat de liefde in haar tintelt. 't Wordt een lichtende, een,
koesterende morgen in hare ziel.
Mevrouw gaat langzaam, in gedachten verzonken, door
den bloementuin ; ook de zoon zoekt daar afleiding. Beiden
ontmoeten elkander ; de moeder neemt Romald's hand in
de hare en zegt op zachten toon :
" Romald, uwe moeder verlangt, evenals gij, dat uw
vader terugkeere. "
" Ik weet het, moeder ; laat ons dus eene nieuwe poging
aanwenden om zijn spoor te ontdekken ; ik zou gaarne
tot hem gaan en zeggen : Kom, vader, moeder wacht u."
" 't Is zoo, Romald.... Wat is ten slotte ook die grootheid
van stand en rang !... Zou dat alles niet veelal een vooroordeel zijn ?... " voegt mevrouw er op peinzenden toon
bij ; en die woorden bewijzen ons voor de eerste maal
dat haar gemoed eindelijk met christelijke liefde doortinteld
wordt.
" Dat zegde neef Hert meer dan eens. "
" Zegde hij u dat ? "
" Ja, vooral als men aan het vooroordeel zijn levensgeluk
moet opofferen. Dat was zijn lievelingsthema. Al de
trotsche stellingen der wereld zijn eene dergelijke opoffering
niet waard, zegde hij. Het leven is daarvoor te kort. En
dan, het geldt hier uw echtgenoot, " spreekt Romald voort.
" het geldt mijnen vader, het geldt ons beider geluk en
het zijne. "
" Ik heb de deur voor uwen vader niet gesloten, Romald, "
mompelt de moeder zacht ; " hij heeft de open deur integendeel vermeden. "
" Laat het verleden dood en begraven zijn, moeder. "
" Moge het zoo zijn. Gij weet echter niet alles wat er
in ons huiselijk leven gebeurd is : tracht het ook nooit
Le weten. "
" Wat er dan ook nog verborgen zij, moeder, 't zal
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toch nooit in mijn hart het verlangen verminderen mijnen
vader hier te zien terugkeeren. "
Het gesprek sterft allengs weg ; moeder en zoon denken,
mijmeren, droomen : beiden gevoelen behoefte aan een
nieuw zonnestraaltje op hun levenspad.
Wat is, na dit gesprek, alles stil, eenzaam, doodsch
in het anders zoo vriendelijke huis ! Men mist er een wezen
dat er echter nooit den voet zette, en waarmee de bewoners
sedert jaren geene betrekking meer hadden.
De stoomfluit breekt de stilte af ; de trein drijft snel
langs het huis weg ; de machinist, die op den locomotief
staat, werpt eenen oogslag op die stille, slapende woning,
zoo vriendelijk reeds belommerd, en wendt zelfs nog eens
het hoofd om als hij reeds voorbij is.
Den volgenden dag houdt het tweespan van dokter
van Segelaer voor het nette landhuis stil ; de geheele
familie komt op hare beurt een bezoek afleggen bij mevrouw Bronveld.
Mevrouw ontvangt de gasten in haar klein, doch net
gemeubeld salon ; zij doet dit met al de hoffelijkheid, welke
haar eigen is ; met dien waren toon van de hooge wereld,
vrij van alle stijfheid en gedwongenheid.
Met haar scherpen blik heeft zij weldra bemerkt dat
hare gasten in niets, te dezen opzichte, voor haar moeten
wijken. Mejuffer Monica heeft een uiterlijk dat vertrouwen
en genegenheid inboezemt ; haar broeder is blijkbaar
iemand, geroepen om, in gegeven omstandigheden, dienst
te bewijzen.
Nelia's ranke gestalte, donker en indrukwekkende oog,
koele en toch tintelende blik, fijne, ja, beeldschoone vorm
van het gelaat treffen mevrouw. 't Is eene zonderlinge
schoonheid, eene die men niet onmiddellijk begrijpt, of
liever, waarvan men niet met een enkelen oogslag verzadigd is.
Bij het zien ,van die verschijning, uiterlijk met iets
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geheimzinnigs, gelijk haar inwendige, vergeet mevrouw
den naam dien zij draagt — den naam, die zoo lang als
een vloek in hare ziel geklonken heeft.
De familie van Segelaer is blijkbaar niet bekend met de
vroegere betrekking tusschen de twee vaders ; ook geen
puntje van het verledene wordt aangeraakt, geene enkele
vraag gedaan, die een onaangenaam gevoel kan opwekken*

XVIII.
NA VELE JAREN.

De trein, die naar Duitschland stoomt, heeft een enkel
oogenblik stilgestaan ; een enkel reiziger is uit een rijtuig
van de derde klas gestapt en heeft zich onmiddellijk naar
de herberg gericht, die buiten den sluitboom ligt.
Nadat de trein de reis had voortgezet, wordt de omtrek
weer zoo kalm als eene heide, zoo rustig als een doodenakker.
De reiziger zit nu voor de herberg, onder den jongen
lindeboom, die zijne takken tot over de ruwe tafel uitspreidt.
Eene boersche vrouw heeft den man een glas donkerbruin
bier gebracht, terwijl hij met een lucifer zijne bruine,
houten pijp aanrookt.
't Is eene zonderlinge figuur : het haar is wit en lang,
evenals de borstelige wenkbrauwen, de knevel en de volle.
baard ; het gelaat is mager, afgeleefd, fietsch, het vel
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geelbruin en erg gerimpeld ; doch al draagt de man de
kenteekens van den eerbiedwaardigen ouderdom, hij heeft
eigenlijk niets eerbiedwaardigs.
Is het zijn gelaat of geheel zijne figuur, die hiervan de
schuld draagt ? Is het zijne tamelijk zonderlinge kleeding ?
Zijn het de ruwe manieren, die hij aan den dag legt,
welke hem de begoocheling der eerbiedwaardigheid ontnemen ?
Alles werkt te samen om een zonderlingen indruk te
maken.
De hoed van den vreemdeling is een zwarte en wakke
vilt, waarvan de bol geblutst is en de randen zijn perkamenten aangezicht beschaduwen. De lange jas is van
lichtgele kleur, doch juist niet frisch meer ; om den hals
heeft hij een gekleurden zijden doek geknoopt, die met
punten af hangt ; broek en vest zijn zwart, doch niet meer
nieuw ; de schoenen met riemen zijn hoorndroog, gebersten
en vaal.
Men zal moeilijk kunnen zeggen tot welken stand die
man behoort ; doch bij het eerste gezicht zal men aan een
dier Bohemers denken, welke met deze of gene wondertent
onze kermissen bezoeken.
Die man is Roderik Murg.
Waar toefde de nachtraaf na zijne verdwijning uit
Brussel ? Dat is en blijft voor ons een geheim. Misschien
als wij er belang in zien hem te ondervragen, zal hij het
ons onbeschaamd meêdeelen. Onbeschaamd is en blijft bij
hem altijd een karaktertrek.
Het is echter zeker dat zijn weg, in eene gedurige
afdaling, door al de lagere standen der samenleving, ja,
zelfs door de gevangenis, zal hebben geloopen.
Nu, deze laatste, 't zij ons toegefluisterd, zal dan ook
wel eene der redens zijn geweest van zijn lang verdwijnen.
Wat komt Murg, na die lange afwezigheid, in dezen
rustigen omtrek doen ? De rat verschijnt daar, waar prooi
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te vinden is, nestelt er zich totdat alles is verteerd of ze
verjaagd wordt.
't Is of de booze geest zich eensklaps in dat vreedzaam
oord heeft neergeslagen, om er het heldere water troebel
te maken, de geurige bloemen te doen verslensen, de lucht
te verpesten.
Immers daar, in den omtrek, woont de familie van
Segelaer ; daar woont Murg's dochter, die hij nooit een
woord van liefde heeft toegesproken, die hij zelfs schier
niet kent en sedert jaren, als een vervelende last, heeft
weten af te schudden.
De zon gaat achter het uitgestrekte meer van groen
koren, frissche weiden en in de verte blauwende heuvelen,
onder.
De herbergierster zet zich op eenen stoel in de opene
deur en lapt, zeer prozaïsch, in het gezicht van dat rustige
en droomende landschap, de broek van haren kleinen
bengel. Dat is nu juist een goed oogenblik voor Murg,
om met haar een gesprek aan te knoopen.
Murg spreekt van den omtrek, van het schoone weer,
van den oogst te velde ; schier onmerkbaar brengt hij het
gesprek op de familie van Segelaer, die door de vrouw
uitbundig wordt geroemd ; van de richting, waarin het
kasteel ligt en den weg dien men moet volgen om daar
te komen.
De vreemdeling schijnt niet onbekend met de familie ;
hij vraagt naar het meisje dat bij mijnheer van Segelaer
woont, en de vrouw vat een hoogeren dunk van den man
op, die zij Benige minuten te voren geene halve duit krediet
zou hebben gegeven.
Moeder de vrouw wordt dan ook vertrouwelijker en
geeft, in hare babbelziekte, eenen stroom van inlichtingen,
waaruit natuurlijk Murg datgene vischt wat hem dienstbaar
kan zijn.
Wie juffer Nelia is, weet de vrouw niet juist ; maar ze
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weet wel dat die nicht, in de andere familie van dokter
van Segelaer, veel afgunst verwekt, omdat nichtjes en
neefjes, 't is natuurlijk 1 altijd en lang vooruit, de rekening
der erfenis opmaken.
Dat broeder en zuster van Segelaer echter, ten opzichte
van rechthebbenden, eenig ongelijk zouden willen plegen,
neen, dat gelooft ze niet. Daartoe zijn die menschen te
" christelijk ", te " nobel "; maar ook die juffer, al bezit
ze zelfs geen koperen penning, zal hunne fortuin, stipt
genomen, niet noodig hebben. Immers, men zegt dat ze
reeds " verpast '' is aan den jongen heer Bronveld, die
met zijne moeder niet verre van daar woont.
" Bronveld ? " zegt de vreemdeling, en driftig heft hij
het hoofd op ; " Bronveld ?... Wacht eens, hoe heet hij
ook ?... Romald meen ik. "
,t
" juist zoo.
" Maar de Bronvelds bezitten geen roó duit. "
" 0, o ! Weet ge dan niet dat mevrouw Bronveld —
.eene fijne ! die eenige jaren geleden bij den ouden
heer Hert kwam inwonen, van dien rijken schrok alles
heeft geërfd ? Nu, daar is wat om te doen geweest ! Ieder
nichtje en neefje hoopte wel een stuk van den goudklomp
te zullen krijgen. "
" Zoo, zoo ! Mevrouw Bronveld woont hier... " mompelt Murg ; " en de zoon maakt het hof aan.... Hoe
wonderlijk ! Wat loopen de zaken toch aardig in dit
wereldje ! "
Na eene poos hervat hij :
" En woont mijnheer Bronveld ook hier ? "
" Neen, die mevrouw is weduwe. "
" Wel, wel, die arme duivel van een Bronveld is dan
ook al opgerookt, en als nuttelooze asch uit de pijp
geklopt, " en Murg klopt op den rand der ruwe tafel zijne
bruinhouten pijp uit. " En hoe is die mijnheer Bronveld
aan zijn eind gekomen ? "
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ja, dat weet ik niet. "
Murg wordt, na ieder antwoord, ingetogener ; vandaar
dat zijne vragen elkander niet zeer regelmatig opvolgen.
" En is dat huwelijk reeds bepaald ? " vraagt hij plotseling.
" Och, 't zijn nog maar praatjes in den omtrek. Mijnheer
Bronveld is een nette jongen ; maar de juffer is maar een
" stuur ", een " fier stuk ", een koppig ding, zoo zegt men
in het dorp, " en vreezende dat zij de tong wat al te lang
laat hangen, voegt zij er haastig bij : " maar dat zeg ik
niet. "
Murg schijnt voldoende ingelicht te zijn ; hij vraagt den
kortsten weg naar het kasteel, en verlaat het huis.
Wat loopen de zaken toch wonderlijk, niet waar Murg ?
In alle geval komt hij hier juist op tijd. Of moet hij niet
door zijne dochter een weinig voor zijn eigen persoon
zorgen ? Murg wordt oud, en 't is tijd dat hij er eindelijk
aan denkt zich als fatsoenlijk rentenier te vestigen, lid van
dezen of genen gemeenteraad, burgemeester of iets dergelijks te worden en de menschen te gaan besturen, al heeft
hij dit nooit één enkelen dag zijn eigen zaken kunnen doen.
Als Murg, in de laan, de nette heerenhuizing van neef
van Segelaer ziet, staat hij even stil, werpt eenen oogslag
naar beneden, naar zijne vuile schoenen, kromt het bovenlijf om zich zooveel mogelijk van achter in oogenschouw
te nemen, klopt slip en broek af, schikt zijn lang getipten
halsdas, ontblutst zijnen hoed, en na zich voor het bezoek
in regel te hebben gebracht, doet hij de bel klinken.
Vijf minuten later bevindt Murg zich in het spreekvertrek. De schemering is gevallen. De man hoopt wel
dat de zaken in de halve duisternis zullen afloopen ; doch,
neen, de knecht brengt licht, en als de heer dezes huizen
binnentreedt, zit Murg bij de tafel.
De bezoeker staat op en zegt, met eenige deftigheid,
die de nachtraaf voor de omstandigheden gepast oordeelt :
"
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" Ik heb de eer u te groeten, neef. "

Mijnheer van Segelaer vestigt zijne oogen strak op de
wonderlijke figuur en mompelt :
" Mag ik weten ?... "
" Ik ben uw neef Murg-Lethington ; ik kom mijne
dochter eens bezoeken. "
" Dat strekt u tot eer, " antwoordt de dokter met veel
tegenwoordigheid van geest, los en lachend, " maar ik
verwed dat neef ook wel een weinig komt om te zien, of
er niet een enkel bankbiljet in zijnen zak waaien zal. "
Die zoo stoute aanval, welke blijkbaar gedaan wordt
van de zijde des dokters om het bezoek te verkorten, doet
Murg een oogenblik verbluft staan ; hij heeft zich het
bezoek in een geheel anderen zin voorgesteld.
De nachtraaf wil statig zijn. Gewapend met statigheid
tegenover statigheid — hoe vreemd dit woord dan ook
van Murg's zijde klinke r-- záó heeft de nachtraaf zich die
bijeenkomst voorgesteld. Nu, de inleiding van neef is
Murg welkom. Waartoe dienen al die flauwe praatjes en
gekke komplimenten, die toch door niemand gemeend
worden ?
" Wel, het laatste, ik beken het, " zegt Murg op het
woord bankbiljet doelende, " zou mij zoo wenschelijk zijn
als het eerste. "
" Bravo, dat heet ik spreken. "
" Ik heb u in lange jaren niet lastig gevallen, neef. "
" Dat is waar : ik maak u mijn compliment dat gij ons
zoo lang hebt kunnen vergeten ; ik weiger dan ook niet
uwen wensch, opzichtens het tweede punt, te voldoen en
geef u zelfs in bedenking of het geen tijd wordt dat wij
u in een weldadig gesticht, of iets dergelijks, doen opnemen.
Murg grinnikt.
" Doen metselen, " zegt hij. " Voor het in pace, neef,
ben ik nog niet geschikt. "
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Naar verkiezing. Laat ons dan wachten ; maar ik
verzeker u dat de timmerman weldra zal komen doen wat
ge den metselaar weigert. Het eerste in pace zou het
onvermijdelijke tweede geruimen tijd kunnen vertragen, "
liet de dokter er vroolijk op volgen.
" Wij zullen het kort maken, " zegt Murg.
" Het vraagstuk ván metselaar of timmerman ? "
" Neen, ons onderhoud. "
" Ge zijt zeer redelijk. Vooreerst verlangt ge geld ; 't zij
zoo. Ten tweede ? "
" Mijne dochter te zien. "
" ik begrijp dat ge zoudt.wenschen uwe dochter te zien,
indien gij ooit belang in haar hadt gesteld ; maar zij kent
u zelfs niet en het zal misschien de eerste maal zijn dat ge
haar als vader toespreekt. "
Murg schijnt een vast besluit te hebben genomen ;
eenigszins bitsig zegt hij :
" Ben ik u rekenschap verschuldigd van mijne belangstelling ? Nelia is mijne dochter en mijne vaderlijke rechten
heb ik nooit afgeteekend. "
" Neen, maar ik kan mij niet voorstellen dat eene
dergelijke ontmoeting tot veel aangenaams leiden zal, zoo
min voor u als voor haar. "
" Toch verlang ik die ontmoeting. "
" Indien gij er van afziet geef ik u vijftig frank meer
dan ik voornemens was u te geven, " zegt van Segelaer.
Murg schijnt zich te bedenken.
" Neen, " zegt hij. " Ik heb eindelijk besloten mijn
ongelijk jegens haar te herstellen ; ik heb overigens aan
Nelia inlichtingen te geven, die haar in later leven van
dienst kunnen zijn. "
" Alzoo is het met een eerlijk doel dat gij de betrekkelijke
rust van dit ongelukkig kind wilt storen ? "
" Met een vaderlijk doel, wilt ge zeggen. "
Dat woord doet den dokter glimlachen.
"
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" 't Zij zoo. Ik ga uwe dochter bericht geven van uwe
komst, en zij zelve zal oordeelen of zij komen kan. "
Murg is alleen in het kabinet ; recht op zijn gemak is
hij niet ; hij vreest inderdaad dat de ontmoeting niet zeer
vriendschappelijk zijn zal.
Er verloopt eenigen tijd ; geen stap nadert de kamerdeur.
Zou zijne dochter weigeren ? Wel mogelijk, doch neen,
de deur wordt geopend en dokter van Segelaer en Nelia
verschijnen op den dorpel.
" Verlangt gij uwe dochter alleen te spreken ? '' vraagt
van Segelaer.
" Ja, dat is mijn verlangen. "
" Dan zal ik aan de deur het einde van uw gesprek
afwachten. "
Nelia staat tegen den deurstijl ; zij doet ,geen halven
stap voorwaarts en blijft strak op den haveloozen man
staren, als ware hij een onverwachte verschijning uit eene
spookvertelling.
Murg weet niet hoe het gesprek aan te vangen ; hij
heeft misschien gedacht dat. zooals in een Franssh drama,
de dochter hem om den hals vliegen zou, hoe vreemd hij
ook weze ; doch hierin vindt hij zich bedrogen.
" Gij weet, " zegt hij ten slotte, en de aanvang is zeer
onbehendig in woordenkeus en in toon, " gij weet wel dat
ik, Murg-Lethington, uw vader ben. "
Nelia geeft een flauwen hoofdknik.
" Heeft Gorl u dat nooit gezegd ? "
" Ja, maar gij hebt het mij nooit getoond. "
" Dat is waar ; doch er waren omstandigheden, die mij
zulks belet hebben... ik heb... groote reizen gedaan.... Zijt
ge daarom boos op mij ? "
Nelia schudt het hoofd en slaat de oogen neer.
" Gij hebt geene liefde voor uwen vader ? "
Men zou zeggen dat Nelia's oog min of meer vochtig
wordt.
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" Niemand, " zegt ze stil, " heeft mij in mijne jeugd
vriendschap bewezen dan grootvader Gorl.... "
" Toch heb ik altijd voor u gezorgd, sinds ik u voor de
eerste maal ontmoette.... "
Murg durft niet verder spreken.
" Zelfs is het mijn werk, dat ge hier bij de familie van
Segelaer wendt opgenomen.... Zijt ge hier gelukkig ? "
" ja, zeer gelukkig... " antwoordt ze stil.
" Ik hoop wel dat wij binnenkort bij elkander zullen
wonen....
Die woorden kunnen onmogelijk voor Nelia eene aanlokkende toekomst openen ; zij, die zich zoo moeilijk niet
alleen met vreemden maar zelfs met bekenden vereenigt ;
zij , die een zoo ongunstig denkbeeld heeft van de levenswijze haars vaders, zij kan niet anders dan eene huivering
bij dit gezegde ontwaren.
Een paar seconden blijven de twee personen zwijgend
egenover elkander staan.
" Liw vader wordt oud en het rondzwerven moede, "
hervat Murg.
Dat is misschien het thema ; het mist echter den waren
toon om bij Nelia gehoor te vinden ; doch onmiddellijk
laat de vader er op volgen :
" Ik hoor dat er huwelijksontwerpen bestaan tusschen u
en den zoon van mevrouw Bronveld. "
Nelia maakt eene driftige beweging.
" Daar is geen woord van waar, " zegt ze met kracht.
" Ik weet dat ge tegenstand biedt ; doch de zoon van
mijn ouden vriend Bronveld is voor het oogenblik eene
goede partij, en ik geef u den raad het voorstel toe te
slaan. "
" Neen, dat zal ik niet. "
"Gij moet de schoone gelegenheid niet laten ontsnappen,
om u onafhankelijk te maken van de familie van Segelaer. "
" Daar is niets van. "
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Nu, indien er niets van is, dan moet gij het zóo
aanleggen dat er iets van komt. "
Dat is al te cyniek gezegd : de storm berst los.
" Om gejudast te worden, gelijk mijne moeder door
hare familie gejudast werd ! " zegt ze driftig, en haar
donker oog tintelt.
Murg is onthutst ; toch zegt hij met Benen glimlach :
" Wie heeft u dat wijs gemaakt ? "
" Ik weet dat mijne moeder een meisje was als ik, in
den werkmansstand opgevoed ; zij wilde zich verheffen,
gij gaaft haar uwen naam, en toen zij u alles had gegeven
wat een arm werkmanskind geven kan, heeft uwe familie
haar gejudast, totdat zij van verdriet gestorven is. "
Zooveel heeft Nelia in haar leven zelden gesproken ;
't is blijkbaar een harer lang voorbereide volzinnen.
" En gij wilt, " voegt zij er bij, " met de dochter het
zelfde gruwelijk spel beginnen, dat de moeder gemarteld
heeft ? "
" Gij draagt mijnen naam, " zegt Murg, voor het oogenblik het eerste gedeelte van het antwoord, ontwijkende,
" en indien er iets op mij te zeggen is, dan is de naam van
Bronveld's vader ook niet vlekkeloos. "
" Ik blijf voor de wereld de dochter van Anna Eerling
en de pleegdochter van grootvader God. "
" Wie heeft u toch die dwaze denkbeelden ingegeven ? "
" Het lijden mijner moeder. "
" Heeft men u hier van het verleden gesproken ? "
Nelia schudt het hoofd.
" Wie sprak u dan van " judassen ? "
" De arme Stance. "
" Dat dronken schandaal ! Luister, " en Murg spreekt
weer stiller, " ik wil mijne familie, in het behandelen uwer
moeder, niet verontschuldigen ; doch ik, ik heb mij jegens
haar niets te verwijten. "
" Ik wil het gelooven. "
"
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" Mijn gansche leven is eene aaneenschakeling van
ongelukken geweest, en in die... ongelukken heeft uwe
moeder gedeeld. "
" Ik beschuldig u niet.
" En met het oog op het verledene wil ik nu voor uwe
toekomst zorgen. "
" Ik zal mij nooit leenen tot het vernieuwen der rampen,
die mijne moeder hebben getroffen. "
" En wat zal uwe toekomst zijn ?... "
" Al wat God mij geven zal. "
" De van Segelaers zullen niet eeuwig leven.
" Ik ben tevreden met vader Gorl het harde brood
te deelen. "
Dat alles is zoo fier, zoo vastberaden, zoo stout gezegd
dat Murg voor Nelia staat als een schuldige voor zijnen
rechter, als een onderdanige schooljongen voor zijnen
meester.
De vader gevoelt dat hij met een onhandelbaar schepsel
te doen heeft, dat zich niet zal ontzetten, zelfs niet als
hij dreigt.
" Gij hebt dus mijne vaderlijke raadgeving niet noodig ?
" In dit punt, neen. "
" Ik zal u daarover later spreken. "
Nelia antwoordt niet.
" Geloof mij, ik ben zoo slecht niet als gij denkt. "
" Ik heb u niet beoordeeld. "
" Ik ben, ik herhaal 't, veeleer ongelukkig dan wel
slecht geweest... " en Murg's stem hapert nu hij dit zegt
— en geen wonder ! — " Hebt ge geen enkel goed woord
voor mij ?
Het meisje zwijgt, maar steekt den rampzaligen vader
de hand toe en laat ze een oogenblik in de zijne rusten.
" Nu, 't is wel," zegt Murg, en ware hij nu weggegaan,
hij zou een goeden indruk bij zijne dochter hebben achtergelaten ; doch 't is Murg om iets solieder te doen dan
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een goed woord en eenen handdruk, en hij laat die glimp
van verzoening voorbijgaan.
" Hebt ge nu niet wat geld voor mij ? " zegt Murg met
schorre stem, en staart zijne dochter met de waterachtige
en zwaar onderbalkte oogen aan.
Nelia tast in haren zak, werpt een sierlijken geldbeugel
op tafel, rukt de deur open, ijlt neef van Segelaer voorbij
en verdwijnt.
Deze laatste treedt andermaal binnen ; de geldbeugel is
reeds in den zak van den nachtraaf verdwenen.
" De zaken met uwe dochter zijn afgeloopen : wij zullen
nu de onze vereffenen, " zegt de dokter. " Ziehier een
bankbiljet, en op voorwaarde dat ge zoo weinig als
mogelijk is persoonlijk verschijnt, maar aan mij rechtstreeks
schrijft, zal ik die gift van tijd tot tijd vernieuwen, totdat
ge mijn voorstel, opzichtens een gesticht, aanneemt. "
Murg neemt het biljet van 100 fr. aan, houdt het eene
poos zwijgend in de hand en zegt met een bitteren glimlach:
" Na vier jaren is het niet veel, neef. "
" Neen ? Het zal u ten minste tijd geven, om op mijn
voorstel na te denken ; doch indien ge onmiddellijk dezen
omtrek verlaat, zal ik er 50 fr. bijvoegen. ik vertrouw mij
op uw woord. "
" Gij maakt niet veel omslag met mij, neef?" zegt Murg
met eene grimas, die een lach beteekenen moet.
" Dat doe ik ook niet. "
" Mijn bezoek is u niet zeer welkom. "
" Och, indien alle bezoeken even welkom waren, zou
het leven eentonig zijn. Ik denk dat onze zaken afgedaan
zijn.
" Ik zal uw voorstel maar aannemen. "
Mijnheer van Segelaer voegt een biljet bij het eerste.
" Neef van Segelaer, " zegt Murg, " ik heb de eer u
te groeten. Tot weerziens ! "
" Wel bedankt voor de eer. "
17
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" Breng mijne eerbiedige groeten over aan nicht van
Segelaer, " en Murg buigt zich min of meer ; doch er
speelt een grijnzenden lach over zijn fletsch gelaat.
" U w dienaar. "
De nachtraaf daalt grinnekend den trap af ; beneden
gekomen, wendt hij zich nog eens om, neemt andermaal,
en dit tamelijk links en ietwat spottend, den hoed af en
gaat de laan in.
Op eenige stappen van het hekken staat hij stil en
mompelt lachend :
" Ik heb letterlijk vergeten mij bij neef van Segelaer ten
eten te doen verzoeken.... "
Overigens de dag is goed geweest ; de " corvee " is
beter afgeloopen dan Murg zich had voorgespiegeld ; hij
dacht eene hoog dramatische vertooning te zullen bijwonen,
en 't is een kluchtspel geweest.
Die dokter van Segelaer neemt, zoo denkt Murg, de
moeilijkheden van het leven juist langs den rechten kant.
Hij ziet er, niet waar, als een vroolijke kerel. een drinker
en smulbroer uit, en daarom zou Murg wel eens met hem
willen tafelen.
Nelia staat voor een der vensers van de verdieping ;
ze ziet de donkere gestalte in de dreef verdwijnen.
Het meisje laat haar brandend voerhoofd tegen het
koude glas rusten, en al de beelden van het verledene
komen weer voor haren geest.
" Nelia, " zegt eene stem; de toegesprokene wendt zich
om, en ziet neef op den dorpel der kamerdeur staan.
De goede man nadert, neemt de beide handen van het
meisje in de zijne, en zegt stil en troostend :
" Zeg niets van dit bezoek aan mijne zuster ; ik wil
haar eerst-op alles voorbereiden. Wat uwen vader betreft,
welgemoed is hij weggegaan en ik hoop hem binnenkort
een onbezorgd leven te kunnen geven. "
" Zou hij zoo slecht zijn als men zegt ? " vraagt Nelia.

PE NACHTRAVFN

259

" Neen, kindlief, dat zal wel niet, " antwoordde neef
goedhartig.
Een half uur later zit Murg in de herberg, waar wij
hem aantroffen ; vóór hem staat vleesch, brood en een
halve flesch wijn.
Zóó wacht hij den trein af, die hem weer voor ons oog
zal doen verdwijnen.

XIX.
WAT DE AVONDSTER ZEGT.

Er is een talrijk gezelschap bij de familie van Segelaer ;
ook zien wij er mevrouw Bronveld en haren zoon. De
gasten zitten vóór het huis en genieten het frissche van
een overschoonen September-avond.
De maan is nog niet boven de hooge boomen verschenen ; doch zij werpt hier en daar een tooverachtig
licht op de toppen en in de dreven, waar zij den grond
met trillende lichtvakken marmert.
Donkerblauw is de hemel en helder fonkelen op dat
donker de sterren, zooals geen aardsch licht fonkelen kan.
Van beneden, uit de perken, stijgt de aangename geur der
vlieren op, die de lucht met een fijn Oostersch reukwerk
bezwangeren.
In de bosschen, rondom het landhuis, heerscht rust ; in
de verte galmt soms de klok van den dorpstoren, blaft er
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een bandhond, dommelt er eene kar over den nabij gelegen weg, tikt de hamer op het aambeeld van den
dorpssmid ; doch een en ander gedommel gaat in het
gesprek, in het gelach vóór het landhuis, verloren.
Men hoort daar eene mengeling van vrouwen- en
mannenstemmen, en slechts als d _ze of gene rooker een
lucifer doet ontbranden, wordt er een zwak licht over
dames en heeren geworpen.
Wat al verschillende punten worden op éénen avond
in dergelijk gezelschap besproken ! Vooral mag men dit
zeggen van eenen kring, in welken dokter van Segelaer
zich bevindt, een man van kennis, beurtelings ernstig en
vroolijk, altijd goed geluimd.
Hier spreekt men van mode, daar van de jockeyclub,
van dit of dat nachtfeest, staatkunde of het nieuws van
den dag ; verder hooren wij zeggen, in de groep van
mijnheer van Segelaer, zonder dat wij den aanvang van
het gesprek kunnen vatten :
" Verschil van oogen. "
" Neen, " zegt de dokter, " verschil van gevoel. 't Is
het geheimzinnig woordje " liefde ", dat onbegrepen in
de harten omwoelt, hetwelk alles herschept, hervormt en
onder andere kleuren en glanzen doet voorkomen. Het is
onbetwistbaar dat ware dichters menschen zijn, met een
fijner en edeler gevoel dan wij. "
" Poëzie is niet anders dan eene behendige woordkoppeling. "
" Toch niet ; de woordenkoppeling, zooals ge gelieft te
zeggen, is slechts het geraamte, doch poëzie geeft daaraan
eene ziel, die een machtigen invloed op den lezer uitoefent,
zonder dat deze zich rekenschap kan geven van den
tooverkring, waarin hij' geplaatst wordt. Voor den dichter,
met pen of penseel, wordt een boom, met al zijne uiterlijke
pracht en inwendig organism, een wonderbeeld dat verrukt,
terwijl het voor jonkheer Dadeling.... "
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" Is het op mij gemunt ? "
" Wel ja... terwijl hij voor jonkheer Dadeling niet
anders is, zooals Heine zegt, dan een voorwerp dat zooveel en zooveel vierkante meters brandhout in zich bevat. "
" Verschil van practische opvatting, " antwoordt Dadeling lachend.
" Het water wordt door den kunstenaar met alle tooverachtige hoedanigheden begiftigd, terwijl het voor onzen
dikken vriend, baron Horn, enkel... nat is, en zelfs akelig
nat voor dames in groot toilet en voor katten.... "
" Gevleid over die laatste samenkoppeling ! " klinkt er
uit een donkeren hoek eene vroolijke vrouwenstem, en er
volgt een levendige aanval tegen dien stouten van Segelaer,
wiens malsche lach echter al het rumoer overheerscht.
" Wie heeft daar van sterren gesproken ? " vraagt men
een oogenblik later. " Ja, wat hebben de dichters eindeloos
vervelend met de sterren gedweept. "
" Voor hen, " zegt eene stem, " is de ster het oog der
welbeminde. "
" Ja, en de jood zou zeggen "een mooie kohinoor om
te klieven, " laat er van Segelaer op volgen. " De matroos
op zee denkt, als hij de poolster ziet, aan een glaasje
Schiedammer. "
" Altijd verschil van beoordeeling. "
" Verschil van opvatting in het woord " liefde " die
echter niet altijd die is van welke wij straks gesproken
hebben. "
De gasten zetten dat woordenspel voort ; doch Romald,
die
naast Nelia en nabij de balustrade zit, sluit zich niet
,
aan bij de practische, maar bij de ideale uitlegging der
dichters.
" En wat zijn de sterren voor u, Nelia ? " fluistert hij
zacht, wel hopende in het uitgedaagde antwoord eenen
weergalm van zijn droomend hart te vinden.
" Voor mij ? " zegt Nelia vinnig, die ook van de wesp
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der proza, zoo wat de mode in onze dagen, schijnt gestoken„
te zijn, " voor mij ? 't Zijn electrieke lampen ; als ge er te
lang in staart, schemeren de oogen. "
Romald is getroffen ; doch nog meer als Nelia, onder
het opstaan, zich tot hem buigt en er fluisterend bijvoegt
"'t Is daarom dat verliefden, die lang in het licht staren,.
stekeblind worden. "
Romald heeft een dichterlijk antwoord verwacht.
" Dat meisje heeft geen hart... " mort hij diep teleurgesteld.
Zij heeft geen hart ! Nelia heeft inderdaad nog nooit
getoond dat zij uiterst gevoelig is ; doch een uur later, nu
al de bezoekers vertrokken zijn en de familie van Segelaer,
voor Benige geopende brieven, rondom de tafel zit, zou
Romald tot eene geheel andere opvatting zijn gekomen.
Men heeft eenen brief ontvangen, geteekend " Bert
Bron ", die meldt dat grootvader Gorl ernstig ziek is.
" Grootvader Gorl is ziek ! " Bij die woorden ontstaat
plotseling eene groote verandering bij Nelia ; haar hart
jaagt, hare zenuwen trillen en, wat men nooit in den
huiskring gezien heeft, hare schoone oogen zijn vochtig.
Met de uitdtukking der bange verwachting staart zij op
neef van Segelaer, die den brief van Bert Bron, een hem
gansch onbekende persoon, herleest en verwonderd is over
den hoogst kieschen toon, die in dit schrijven heerscht.
Geen gewoon man, heeft de dokter gezegd, wiens scherp
oog in en achter de letters van den brief, den mensch zelf
zoekt te ontwaren.
" Neef van Segelaer... " zegt eene bevende stem.
De toegesprokene heft het hoofd op en richt de oogen.
op Nelia.
" Ik wenschte naar grootvader Gorl te gaan. "
" Gij zult hem zeker gaan bezoeken, " zegt de dokter.
" en wat meer is, ik ga met u mee. "
" Nu, dat vind ik goed, " voegt zuster Monica er bij.
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die echter in den grond niet erg ingenomen is met de
bezoeken in de Bloemstaat.
Een gelukkige glimlach straalt over Nelia's gelaat.
" Wanneer gaan we, neef ? " hervat zij na een poos.
" Morgen vroeg, " antwoordt de dokter en neemt de
twee handen van het meisje vriendschappelijk in de zijne.
Hij toch begrijpt dat zonderlinge kind, en de vochtige
oogen verwonderen hem op dit oogenblik. Gorl, die arme,
oude werkman, is de eenige in de wereld voor wien zij
hart heeft.
Wat duurt die nacht, die slapeloos doorgebrachte nacht,
toch lang ! Wat stormen er akelige beelden voor Nelia's
geest, terwijl de duisternis haar omgeeft ! Soms bergt het
meisje de oogen in het kussen om die beelden niet te zien,
doch dààr gelijk elders rijzen zij voor haar op.
Aan den oostkant breekt het morgenlicht door en cie
eerste gloed der zon tintelt over de bedauwde beuken en
linden, en vóór haar, in het opene boschvlak, ziet zij in de
verte den gouden haan van den dorpstoren, die als een
schildwacht schijnt uit te zien, of de eerste trein nog niet
aankomt.
De stem van den dokter wordt beneden gehoord, en
een half uur later zitten neef en nicht beiden voortreffelijk
tot de reis uitgerust, in een gemakkelijk wagentje, dat hen
naar den spoorweg brengt.
Daar is de trein.... Dampend houdt hij stil, neemt de
reizigers op, en voort gaat het — voort in snelle, in
duizelige vaart !
't Is of het landschap zelf deel neemt in de gejaagdheid,
welke Nelia bezielt ; de boomera en dorpstorens draaien
meê ; de kraaien, die uit het bosch op het vlakke veld
vliegen, schijnen op hunne breede vleugels mee te roeien,
om den afstand te verkorten.
Nelia is, sedert zij de Bloemstraat, vier jaren geleden,
verlaten heeft, niet meer bij grootvader geweest ; de
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machinist heeft haar integendeel herhaalde malen bezocht,
en haar ook doen begrijpen dat zij in genoemde straat,
tenzij in dringende noodzakelijkheid, zoo zeldzaam mogelijk
moet verschijnen.
't Is echter de Bloemstraat niet, die haar aantrekt, maar
wel grootvader.
Zou men onder het sierlijk reiskleed, het volkskind met
donkere oogen, dikwijls gefronste wenkbrauwen en gebalde
vuist herkennen, dat weleer op klepperende klompen, wild
door de straat danste ? Nelia denkt daaraan niet, dokter
van Segelaer meent echter neen.
Als de zon reeds tamelijk hoog aan den hemel staat, rent
de trein de woelige standplaats van Antwerpen binnen.
Een kwart uurs later houdt een huurrijtuig voor het
kleine en nederige huis der Bloemstraat stil.
Een rijtuig zou daar niet veel verwondering opwekken :
immers, de geneesheer komt dagelijks bij grootvader Gorl ;
maar men heeft eene jonge dame zien uitstijgen en binnengaan, en dit maakt bij de bewoners der tegenovergelegen
huizen de nieuwsgierigheid gaande.
Wie denkt er nog aan Nelia ? In vier jaren ondergaan
de bewoners eener volksstraat eene aanzienlijke verandering. Behalve die, welke voor eeuwig verhuizen, zijn
er weinig gezinnen, die vier jaren lang hetzelfde huis
bewonen. Vele ouden zijn dood, de kinderen groot en in
de wijde wereld verspreid en verloren, gelijk de vogels, die
op den rand van hun nest kracht in de vleugels hebben
gewonnen, en eindelijk de frissche blauwe lucht invliegen.
Hier komt men in de straat schuchter aan de deur, daar
heft men de punt van een morsig gordijntje op ; andere
huizen blijven onverschillig : 't zijn die, welker bewoners
reeds vroeg uitgaan en slechts 's avonds terugkeeren.
Bij den ouden Doller, in het eethuis van Gorl en Bron,
is de aandacht sterk opgewekt door kleinen Doris, die
hijgend en snel als een kegelbol is binnen gerold om te
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komen zeggen dat er een " vreemde meneer " en een
" schoone rijke dame " bij Gorl zijn binnengegaan.
De oude kleermaker springt, niettegenstaande zijne
magere en krakende beerven, van de snijderstafel en loert,
den grooten, ronden, koperen bril op den spitsen neus
geplant, door het glas ; Wim heeft zijne diamanten verlaten ; Hein, de beeldsnijder, staart over aller hoofden
heen en vrouw Doller, met de armen in de zijde, hoopt
wel dat Dientje, die als ziekedienster bij Gorl is, haar alles
van naaldje tot draadje zal vertellen.
De deur van Gorl's woning gaat open ; Dientje komt
buiten met een wit papiertje in de hand en loopt, vlug als
de wind, den hoek der straat om.
Het is Bert Bron, die de twee bezoekers ontvangen
heeft ; deze geven in den beginne geen acht op hem ;
Nelia is snel binnengetreden en heeft neef van Segelaer als
het ware meêgesleept.
Bert en Dientje verlaten het vertrek en de eerste hoort
de jonge dame -- Bert weet wel wie zij is — troostende
woorden tot den ouden man zeggen, terwijl de stem van den
zieke in kracht schijnt te winnen, nu hij Nelia bij zich heeft.
Dan volgt er stilte. Dokter van Segelaer doet zijn
onderzoek bij den zieke, en nu dit afgeloopen is, klinkt
zijne goede stem bemoedigend, opbeurend, vroolijk zelfs.
Nelia zit bij het bed en houdt de verbleekte, grove hand
van den zieke in de hare.
" Ge zijt eene groote en schoone dame geworden,
Nelia, " zegt Gorl glimlachend ; " ik ben gelukkig u te
zien.
" Is het hier niet te eenzaam voor u, grootvader ? "
" 0 ! bekommer u daarvoor niet, kind. Ik leef hier zeer
gelukkig met den goeden Bert Bron. Als die duivelsche
ziekte mij maar loslaat.... "
" Die zal wegvliegen als damp uit de stoomschouw ! "
laat er de dokter bemoedigend op volgen.
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juist verschijnt Bert Bron op den dorpel der deur
hij heeft eene krachtvolle gestalte. breede borst, flinke
schouders, gebruind gelaat, gespierde handen ; maar zijne
manieren en de toon zijner stem verraden onmiddellijk dat
hij de briefschrijver zijn moet.
Uit het werkmanspak spreekt op dit oogenblik, meer
dan ooit, de man die in beschaafder kringen heeft geleefd
dan die waarin hij nu verkeert.
" Is het niet van u, '' zegt mijnheer van Segelaer, " dat
ik den brief ontvangen heb, die mij de ziekte van grootvader Gorl aankondigde ? "
" Ik ben zoo vrij geweest u te schrijven, op verzoek van
vader Gort. "
" Het doet mij genoegen uwe kennis te maken, " en de
zachte hand des dokters omvat innig de vereelte vingers
des werk mans. " Grootvader Gorl verkeert in beteren
toestand. "
" Indien wij nicht Monica door telegram verwittigden,
neef ? " werpt Nelia op.
" Een goed denkbeeld, dan kan zij mevrouw Bronveld
en Romald goede tijdingen brengen. "
De zieke kreunt in zijn bed.
" Wat is er, grootvader ? " vraagt Nelia.
" Niets, kind, niets... " maar de machinist tracht het
hoofd om te wenden en zoekt met zijne doffe oogen Bert
Bron, terwijl de dokter een telegram schrijft.
Bron men heeft het niet gezien — ontstelt hevig bij de
woorden van mijnheer van Segelaer ; er loopt eene rilling
over zijne ledematen ; zijn donker gelaat wordt beurtelings
bleek en rood ; er drijft een nevel voor zijne oogen, en
de hand, die de leuning van eenen stoel vastgrijpt, trilt.
Nu de dokter opstaat en gelijktijdig met een zilverstuk,
het papier aan Bert overhandigt, hem verzoekende het
telegram te willen verzenden, beeft de hand nog, want het
papier en het geld klingelt over den vloer.
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De dokter haast zich het muntstuk op te rapen.
Bert Bron verlaat de kamer, zijn oog schemert en hij
moet een oogenblik stilstaan om adem te scheppen, vóór
hij op de achterplaats de boodschap aan Dientje heeft
.overgebracht.
Buiten komt de kloeke man weer tot bezinning en als
hij terugkeert schijnt hij andermaal kalm.
Nu treedt Nelia hem nader, reikt hem de hand en zegt:
" Ik dank u, mijnheer, dat ge grootvader Gorl zoo trouw
hebt bijgestaan, " en hij, hij vergeet zijnen stand en kust
hoffelijk en eerbiedig de hem toegereikte hand.
Bert Bron is een wonderlijk man.
Dokter van Segelaer is met Nelia weer weggereden ;
ze hebben in de stad eenige boodschappen af te doen en
zullen straks terugkeeren.
In vele deuren, voor alle vensters en achter vele gordijntjes verschijnen weer nieuwsgierige oogen. De kinderen,
die niet naar buiten mogen gaan, dringen hunne neuzen
schier plat tegen de vensterruiten : de nieuwsgierigheid
maakt hunne oogen zoo groot als de ronde, die eene
manshand met wijsvinger en duim maken kan, en hunne
hartjes jagen zóó snel als een horloge, die zich altijd schijnt
te haasten cm den tijd maar gauw om te krijgen.
De geschiedenis van Nelia zweeft op zonderlinge, schier
tooverachtige wijze, door die gebeurtenissen.
Bert Bron heeft er zijn aandeel in, en als er nu nog maar
toovergodinnen bestonden, zooals in vroeger tijd, en er
Gene soort van dichters onder het volk gevonden werd, die
al de verspreide deelen der geschiedenis konden bijeenbrengen, zou er weldra eene vertelling saamgeknoopt zijn,
die aan de schoonste overleveringen zou doen denken,
welke nog vóór dertig jaren op de houten luik van den
keldermond, door de Antwerpsche straatjeugd, werden
voortverteld.
Als Nelia, de groote dame, die Gorl bezoekt, in het
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rijtuig stapt, werpt ze eenen oogslag in het ronde, of ze
geen bekend gezicht meer ziet ; zij, die beweren haar te
kennen, durven niet vooruit komen ; zij knikken en Nelia
beantwoordt dien groet. Het rijtuig verdwijnt, nageoogd
door al de kinderoogen, die later naar het kleine huis van
Gorl zien.
ja, dat huis heeft, volgens hunne meening, veel in glans
gewonnen sedert het hooge bezoek ; men zou nu zelfs eens
in het huis willen gaan zien wat spoor die rijke dame daar
heeft achtergelaten.
De deur blijft echter gesloten. Bron en Gorl zijn alleen.
In den namiddag komt het rijtuig terug en andermaal
gaan de bezoekers binnen. Het getal pakken en doozen,
die van de vigilant in huis gedragen worden, gaat alle
denkbeeld te boven.
Het rijtuig blijft voor de deur staan en even geduldig
als het paard wacht, even geduldig wacht men ook, met
gapenden mond, in de buurt ; de straatjeugd zet zich zelfs
op voetpad en vensterdorpel, om het " einde " der geschiedenis te vernemen.
Nelia zit bij grootvaders bed en toont hem al de
kleinigheden die zij aanbrengt, om hem het leven te
veraangenamen --r en het oude kind glimlacht en zegt
verlegen : " Och, 't is te veel. "
Bert Bron heeft een onderhoud gevraagd met dokter
van Segelaer, en beiden bevinden zich in het kamerken,
welks deur gesloten is.
" Gij kent Romald Bronveld, mijnheer ? " zegt Bert met
eerre stem die van ontroering beeft.
" Voorzeker, " antwoordt de dokter, verwonderd over
de ontroering die in de woorden des vragers doorstraalt.
" Spreek mij van hem, mijnheer. "
" Is hij een uwer bekenden ? "
De werkman heeft een woord op de lippen, doch hij
houdt het in en zegt, plotseling van toon veranderend :
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" Belooft ge mij de geheimhouding van hetgeen ik ga
meedeelen ? "
" Indien dit zijn moet.... "
" Voor het oogenblik, ja. "
" Welnu, ik beloof uw geheim te bewaren. "
" Romald Bronveld is... mijn zoon. "
De dokter veschrikt bij die bekentenis ; wel heeft hij,
vooral in de laatste dagen, gehoord dat de man van
mevrouw Bronveld een zeer wonderlijk leven geleid, en
met eene zekere voorliefde in de mindere standen verkeerd
heeft, doch hij dacht hem niet hier, in dergelijke omstandig
heden, te ontmoeten.
" Gij zijt dus mijnheer Bronveld ? "
" Dezelfde.... Vóór weinige jaren de schitterende clubman, de roekelooze speler, de ellendige verkwister ; dezelfde, " voegt hij er bitter bij, " die zijn vrouw diep
rampzalig maakte en zich eindelijk met een kogel de
eeuwigheid wilde injagen, en vandaag de onbekende werkman, die slaaft en wroet en hoopt door een eerlijk werk,
niet zich andermaal in de samenleving te verheffen, maar
zijn bevlekten naam te doen eerbiedigen. "
De dokter is van zijne verwondering nog niet bekomen.
" Ik was, " zegt hij ten laatste, " met al de bijzonderheden
van uw leven niet bekend ; maar mij dunkt, dat gij tot uwe
opbeuring, een gemakkelijker middel hadt kunnen kiezen,
mijnheer Bronveld. "
" De val was diep, de opbeuring moest zoo moeilijk
zijn als de val diep was. Ik wilde overigens niet dat iemand
mij eene helpende hand toereikte. Ik wilde door eigen
kracht mij opbeuren. "
" Daartoe was veel moed noodig. "
" Ik ben uit de weelde hier, in deze betrekkelijk armoedige
kamer gevallen ; na festijnen heb ik mij aan soberen kost
gewoon gemaakt ; na het vloekwaardig nietsdoen, ben ik
een arme stoker op den stoomsleper geworden, in den
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Winter gegeeseld door wind, hagel en ijzel. Na korten tijd
werd ik machinist en nu win . ik het brood in het zweet
mijns aanschij ns. Ik leef zuinig, onbekend en vergeten, werpstuiver voor stuiver terzij, om dat bespaarde geld, langeen heimelijken weg, aan mijne vrouw te doen geworden,
en de dag, waarop dit geld verzonden wordt, is voor mij
den gelukkigsten dag mijns levens. "
De dokter is getroffen.
" Maar, " zegt hij, " mevrouw Bronveld is door de
erfenis van haren neef zeer welhebberd geworden ! "
" Dat is gelukkig voor haar ; doch ik zou verlangen dat
de opvoeding van mijnen zoon alleen aan mijn werk te
danken ware. Ik zou willen dat hij later zegde : " Het
weinige dat mijn vader mij heeft teruggegeven en dat
het middel tot mijne verheffing in de samenleving is geweest,
heeft hij door harde boete te doen, overwonnen. "
" Dat is zeer edel. een in onzen eigenbaatzuchtigen tijd
zeer ongewoon denkbeeld ; maar zou de samenleving u,
in uw eigen stand, niet een meer passend middel tot
opbeuring hebben gegeven ? "
" Ge denkt, heer dokter, als vele anderen. " zegt Bert
Bron. bitter glimlachend, " maar dat middel ware een
langdurig leven van roodworden, van vragen, bedelen en
bedanken geweest, en ik was te fier om een vergulde
bedelaar te worden en van de giften van anderen te leven.
Nu ben ik weinig in het oog der wereld, m lar ik ben. ja,
ik durf 't zeggen, veel in mijne eigen ogen. M jn zedelijk
gevoel is opgebeurd. mijne lichaamskracht is verjongd ; ik
ben in vrede met God en met de menschen.
De stem van den mac`ninist beeft van ontroering, welke
zich aan den dokter meedeelt.
" Gij hebt een eiel hart, " zegt de dokter, " geef mi de
hand. In omen kara'cterlo3:en t'j l Inu'ct m n m i ir zelden
eene hand, door het werk inderdaa l geadeld.
Mijnheer van Segelaer schudt de hand des werkmans
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" Gij zijt, " zoo spreekt hij voort, " in uwe denkbeelden
geen man van onzen tijd. Ook mijne denkwijze was, in den
aanvang van ons gesprek, door vooroordeelen beneveld ;
nu, nu juich ik uw edel streven toe. Gij zijt niet alleen een
riddelijk man ; gij zijt in deze dagen de ridder van het
werk.
Dat zijn flinke woorden ; Bert Bron gevoelt dat zij hem
verheffen.
" Zou ik u echter eene opmerking mogen maken ? "
hervat de dokter. " Heeft het leven, dat gij moedig hebt
aangevangen, voor u wel eene uitkomst ? "
" Misschien neen. "
" Zou het niet aannemelijker zijn naar de uwen terug
te keeren ? "
" Ik kan en zal mij niet met het denkbeeld vereenigen,
hun een deel van hunne foruin te gaan vragen. "
" En als uwe echgenoote, als uw zoon u kwam zeggen :
" Kom rustig in ons midden leven ; de dagen van lijden
zijn voorbij. "
" Op die vraag kan ik voor het oogenblik niet antwoorden ; maar voorzeker zouden die woorden mij goed
aan het hart doen. "
" Dus hebt gij geenen haat, geenen afkeer voor uwe
vrouw ?
" Neen, ik heb in vier jaren afwezigheid een rechtvaardigen blik in het verleden geslagen ; mijne schut l was de
grootste ; misschien was ik de eenige schuldige. Enkel denk
ik er te mogen bijvoegen, dat mijne vrouw mij niet altijd
begrepen heeft. "
" Mag ik de verzoening tusschen beiden bewerken ? "
" Laat mij eerst, over dien kruisweg op mijne levensbaan, nadenken ; ik heb mij gewoon gemaakt over het
minste lang te denken. "
" Wat kan ik dan oogenblikkelijk voor u doen ? "
" Indien ge mij van tijd tot tijd iets over Romald wildet
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schrijven.... Romald is mijne liefde, het wezen dat al mijne
droomen bezielt. "
" Dat beloof ik u, en ik zal het met des te meer liefde
doen, daar hij een jongeling is met een edel hart. "
" Ik dank u, ik dank u I " en de vader klemt nog altoos
de hand des dokters ; zijn hoofd is naar de borst gezakt en
zijne oogen zijn met tranen gevuld.
Plotseling richt Bron het hoofd op en zegt :
" Verwonderlijk ! Die Nelia is het kind van MurgLethington, ik weet het ; zij was de pleegdochter van vader
Gorl. Welnu, zij is de dochter van eenen eervergeten vader,
zooals mijn Romald de zoon is van eenen vader die eer en
plicht vergat. Murg was de gezel van mijn ramzalig spelersleven. Gelukkig, de kinderen gelijken de schuldige vaders
niet!"
Dokter van Segelaer doet, uit kieschheid, geen verdere
vragen over het vroeger leven en de betrekkingen tusschen
de twee schuldigen.
" Spreekt zóó niet, " zegt hij, " integendeel, gij ten minste
moet u niet bij die ongelukkigen vergelijken. Gij, gij verheft
u door een eerlijk werk ; hij, hij daalt allengs al dieper,
totdat hij in het modder versmachten zal. Ik weet niet
in hoeverre gij aan uwe plichten te kort gekomen zijt ;
doch ik zeg u dat ik gelukkig ben u ontmoet te hebben.
Wilt ge mij eene gunst toestaan ? Noem mij dan uwen
vriend. "
" Mijnheer van Segelaer.... "
" 0, men vindt maar zelden, in onze samenleving,
mannen van karakter. Dikwijls zocht ik er een ; zelden
vond ik wat ik zocht. Heb dank, gij hebt mij een gelukkig
uur doen beleven ! "
Dokter van Segelaer breidt zijne armen uit en sluit den
werkman aan zijn hart, als een weergevonden broeder.
" Ik zal u over Romald schrijven, " zegt de edele man
nog, " en het oogenblik afwachten, waarop gij verlangt
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dat ik, als bemiddelaar tusschen u en de uwen, moge
optreden. "
De twee bezoekers verlaten de Bloemstraat, om met den
laatste trein te vertrekken ; de belofte van een nieuw bezoek,
zalft bij Nelia het pijnlijke van het afscheid.
Wie heeft gezegd dat zij geen hart heeft ?
Onder de ijskorst leeft er wel zeker een hart, en als men
slechts nauwkeurig luistert, wordt men zijne klopping
gewaar.
De twee reizigers zitten in den trein zwijgend tegenover
elkander. Wat is er voor hen beiden ook veel te denken !
Beiden zijn echter tevreden, gelukkig ; zij zijn overtuigd
een goeden dag te hebben doorgebracht.
Nu zij in het rijtuigje zitten, waarmee men neef en nicht
af haalt, valt Nelia's oog op de blindende avondster, die
den vorigen avond niets zegde, zelfs haar lachen deed.
Vandaag zegt haar die prachtige vonk iets. Wat ? Dat
weet Nelia niet; doch haar gemoed is op dit oogenblik
week, zij hoort haar hart kloppen. Indien Romald haar nu
de vraag toerichtte: " En wat zijn de sterren voor u? " zou
zij gewis een ander antwoord geven dan gisteren avond.
Ja, de sterren spreken, naar gelang het gemoed van
liefde tintelt !

XX.
WAT RUP IN DE WEIDE ZAG.

't Is een schoone Septemberdag. De zon schijnt zoo
feestelijk als in den vroolijken Zomer en koestert, zou Rup
18
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zeggen, zoo lekker als het gloeiende turfvuur in den Winter.
Zou men daarboven zoo'n heet vuur maken, " vraagt
Rup zichtelven af, " om er wafels voor de engeltjes op te
bakken ? '' en de jongen houdt de handen boven de oogen,
ofwel maakt van zijne hand eene ronde, gelijk een verrekijker, en staart naar boven om het zwarte wafelijzer
tusschen de roode vlammen te zien.
Rup ligt in den beemd, terzij van de eikendreef ; hij
waakt er met Moor, den zwarten spits, over de rood- en
zwartbonte kalveren en koeien, die er veel rustiger zouden
kunnen grazen als Rup er in 't geheel niet was.
Eene eentonige weide levert niet veel spel op, zal men
zeggen ; men bedriegt zich. Waar Rup is, daar is spel.
Dat onstaat om zoo te zeggen onder den trap van zijne
klompen.
Rup heeft zich geruimen tijd vermaakt met een afgesneden
hanepoot, dien hij nabij het kasteel heeft opgeraapt ; hij
vindt spoedig de groote spier en doet nu de klauwen van
den poot open- en toegaan, alsof de poot nog leeft.
Die beweging geschiedt op de maat van een liedje, op
die eener marsch, dapper gefloten, of op het gedommel der
trom, door den mond nagebootst.
Nu dit vervelend wordt, heeft Rup gepoogd of hij met
den grijpenden klauw Moor kan bang maken ; hij heeft er
ook de -kalveren mee achter het oor gekrabd, gelijk zijn
vader achter zijn oor krabt voor een onbetaald belastingbiljet.
Later wandelt Rup op zijn hoofd, hetgeen Moor blaffen
doet, omdat hij boven op de beenenmik tevergeefs het
hoofd van zijn jongen vriend zoekt, en eindelijk ligt de
knaap op zijnen rug in het gras en maakt Moor zoo speelziek dat deze grommend zijne scherpe tanden in de weekhouten klompen drukt, blaffend in het rond loopt en, op
zekeren afstand, levendig en met gespitste ooren en
kwispelenden staart, uitdagend naar Rup ziet.
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Rup vervalt eindelijk in dichterlijke bespiegelingen ;
hij heeft het oog gericht op twee kalveren, een roodbont
en een zwartbont, die op hunne stijve pooten dansen, als
ventjes van zeventig jaar, maar wier hart nog jong is.
Roodbont is eerst door en door gek, doch wordt, als het
ziet dat zwartbont hiermee niet veel op heeft, kalmer en
legt zich naast zwartbont in het gras.
Zwartbont is droomerig en knipt soms met de oogen,
alsof het wel zou genegen zijn deze te sluiten en zich aan
eenen kalverdroom over te geven, maar roodbont laat
zwartbont niet gerust ; het komt soms met zijn rozigen
snuit aan het harige oor van zijnen makker en schijnt hem
iets toe te fluisteren. Soms bulkt het er een onaangenaam
deuntje in, dat in de kalvertaal zeer schoon klinken moet.
Kop en oog van zwartbont blijven onbeweeglijk ; alleen
het oor krijgt eene zenuwachtige trilling, als knipt het
klanken en woorden weg.
"t Waarmee mag roodbont toch zwartbont wel vervelen ? " denkt Rup. " En waarmee' mag ginder wijd, op
de witte bank onder het eikenloof, mijnheer Romald juffer
Nelia wel vervelen ? Zouden die ook roodbont en zwartbont kalf spelen ?
Inderdaad, Nelia en Romald zitten in het lommer der
eiken, aan den boord der weide, waar het meisje 's avonds
dikwijls komt plaats nemen, omdat men daar de zon zoo
prachtig ziet verdwijnen.
Nelia zit onbeweeglijk ; Romald beweegt zich, even
als roodbont om zwartbont.
Met Rup's bespiegelingen, in de verte genomen, vorderen
wij zeker niet in onze geschiedenis ; wij naderen de bank
en vinden Romald in eene onrustige stemming, die op zijn
gelaat en in zijne bewegingen duidelijk is, ofschoon hij
moeite doet om ze te verbergen.
Romald heeft aan Nelia gezegd dat hij vertrekt ; dat hij
aan de hoogeschool van Leuven zijn studiën zal voort-
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zetten ; hij heeft er nog iets willen bijvoegen en dat
juist wil er niet, of liever durft er niet uit. Hij zou, indien
hij sprak, een geheim verraden, dat hij diep — peilloos
diep in zijn hart verborgen meent.
" Ja, " zegt Romald, " het zal wel eenzaam zijn voor
mijne moeder, als ik het huis zal verlaten hebben. Wilt ge
mij iets beloven ? "
" En wat moet ik u beloven ? "
" Dat ge mijne moeder dikwijls gezelschap zult houden
als ik zal vertrokken zijn. "
Een oogenblik zwijgt het meisje en staart strak ten
gronde.
" Uwe moeder, " zegt ze eindelijk, en er speelt een min
of meer bittere glimlach over Nelia's gelaat, " uwe moeder
houdt niet erg van mijne bezoeken. "
Die verklaring ontzet Romald.
" Wie zegt dat, Nelia ? "
" Mijn eigen oog. "
Romald weet maar al te goed dat die opmerking waarheid is, want mevrouw Bronveld heeft den tegenzin voor
de dochter van Murg nooit ten eenmale kunnnen overwinnen ; hij is een oogenblik met verstomming geslagen
over de scherpzichtigheid van Nelia.
" Mijne moeder, " brabbelt de jongeling, " vindt dat
ge een schoon en goed meisje zijt. "
Nelia zit op dit oogenblik zóó diep voorover gebogen,
dat Romald den vluchtigen glimp van tevredenheid niet
ziet, welke, bij het hoor gin dezer woorden, haar gelaat
verheldert.
" Mevrouw Bronveld is wel goed," mompelt zij ; " maar
mijn naam, Romald, klinkt haar niet aangenaam in de
ooren ^-- en zij heeft misschien gelijk, " voegt zij er op
doffen toon bij.
Nelia raakt hier weer het teêre punt aan.
" 't Is overigens mijne schuld niet dat ik dien dubbelen
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naam draag, " mort zij nog, en, als luidop de redeneering
voorzettende, die zij in gedachten heeft aangevangen
" ik was veel gelukkiger toen ik Nelia Gorl heette. "
" Wil dat beduiden, " zegt de jongeling, " dat ge geene
vriendschappelijke betrekkingen met mijne familie wilt
onderhouden, Nelia ? In dat geval zou ik met den dood in
het hart vertrekken. "
Romald is verschrikt over de stoutheid dezer woorden ;
.doch ze zijn uitgesproken en ze hebben hun doel niet gemist.
Nelia verandert echter niet van houding.
" Ik wil u geen verdriet aandoen, " zegt ze stil en zacht.
" Er is iets noodlottigs in de ontmoeting van ons beider
namen ; iets dat vroeg of laat weer tot eene verwijdering,
tot eene afscheuring leiden moet. "
Is dit een zijdelingsch antwoord op hetgeen Romald
zegde ?
" Waarom de toekomt reeds veroordeeld ? " zegt deze.
" Die staat immer als een allerzwartste schaduw nevens
r• !t
m ^.
" Gij wilt dus geene toenadering tot... onze familie,
, omdat gij reeds de noodlottige verwijdering vóór u ziet. "
" Zoo is het. "
" Dat is het tegenwoordige veroordeelen voor eene
toekomst die slechts in uwe verbeelding kan bestaan. Is
dat redelijk ? "
Het meisje staart nog altijd strak op den grond, als
zoekt zij in de keisteentjes, die hiëroglyfen in het zand
vormen, woorden om het moeilijke gesprek te voeden.
Wat Romald betreft, deze zoekt in het blauwende verschiet
eene oplossing voor de moeilijkheden die beiden gevoelen
.zonder ze te durven uitleggen.
Gelukkig vindt Nelia het woord terug.
" ik wil u, " zegt ze op somberen toon, " ik wil u geen
verdriet toebrengen ; ik zal bij uwe moeder gaan van
Mijd tot tijd — als neef en nicht er heengaan. "

278

WERKEN VAN Dr AUGUST SNIEDERS.

" Ik dank u. Mijne moeder, ik beken het, had in den
beginne onzer kennismaking juist geen groote genegenheid'
voor u ; doch naarmate zij u leert kennen, roemt zij ook
uwe hoedanigheden.... "
N elffa richt zich op.
" Zet u nog een oogenblik, Nelia ; ik heb niet alles
gezegd. "
Het meisje zet zich andermaal.
" Gij moogt niet vergeten, " hervat Romald, " dat het
karakter mijner moeder door den tegenspoed somberder
geworden is ; doch in den grond heeft zij eene edele ziel. "
" Juist daarom wilde ik eene drukke ontmoeting vermijden ; eene ontmoeting met de dochter van MurgLethington kan haar niet opbeuren. Ge weet toch wel
dat zekere herinneringen gemeenschappelijk zijn in onze
familiën. "
" Ik weet het, " zegt Romald op doffen toon.
" Mijn vader, zoo heeft grootvader Gorl mij verteld,.
was in vroeger dagen de vriend van uwen vader. Ik wil
de handelwijze van den uwen niet beoordeelen, dat past
mij niet ; maar op den mijnen al de schuld van uws vaders
ondergang leggen, is streng. "
" In alle geval maakt mijne moeder u niet verantwoordelijk voor hetgeen uw vader heeft kunnen doen, en gij
dwaalt, Nelia, als ge denkt dat mijne moeder mijnen vader
vrijpleit ten nadeele van den uwen. "
" Mijn vader kan slecht zijn, kan veel ongelijk hebben
jegens anderen, doch hem beschuldigen zal ik niet ; hem
beklagen wel. "
" Zooals ik den mijnen. "
Het meisje gevoelt dat Romald door die woorden een
zeker evenwicht stelt in het leven der beide vaders, en
aldus de kinderen op denzelfden rang brengt.
Nu richt het meisje zich andermaal op, en de jongeling,
volgt deze beweging.
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" Laat ons over dit punt niet spreken, " zegt ze nochtans ;
" 't is juist dit punt, hetwelk ik altijd vrees voor de toekomst. Waartoe zou het ook dienen dat wij ons daarmee
bezig houden ? Gij hebt, niet waar, niets in mijne familiezaken te zien, en ik niets in de uwe ? " en het meisje
glimlacht bitter.
Die woorden doen in Romald's geest weer de flauwe
hoop verdwijnen, die eenige oogenblikken te voren opsteeg.
Nelia schijnt echter te gevoelen dat hare woorden al te
afstootend zijn geweest, want ze laat er op volgen :
" Ik wil u geen leed doen ; ik zal uwe moeder bezoeken ;
ik zal verdragen om u...'' en zij reikt Romald de hand toe,
welke deze diep ontroerd omvat.
Eenigszins driftig trekt Nelia de hare terug, en voortgaande zegt ze somber terwijl haar oog vlammen schiet :
" Ik wenschte u nooit gekend te hebben. "
Snel gaat ze de eikendreef in.
Romald blijft als aan den grond geklonken staan.
De laatste woorden treffen, wonden hem diep. Als een
bliksemslag zijn ze neergevallen en hebben alles wat zijn
jong en edelmoedig hart droomde eensklaps verbrijzeld,
geschroeid, vernietigd.
Zij gaat weg zonder een oogenblik stil te staan, zonder
eens het hoofd om te wenden. Nelia laat Romald eene
woestenij achter, zonder kleuren beneden, zonder glanzen
boven, zonder hoop in het hart.
Naarmate Romald zich van het kasteel verwijdert, keert
de kalmte min of meer terug.
't Is of de stem van Nelia andermaal aan Romald's oor
suizelt : " Ik wil u geen leed doen, " 't is of hij andermaal
haren handdruk voelt, en de hoop tintelt weer flauw in
zijnen geest op, nu verdwijnend, dan verschijnend als een
dwaallichtje op de graven.
Dien nacht, in zijne eenzame kamer gezeten, schrijft
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Romald eenen brief aan dat wonderlijk en onbegrepen
meisje, eenen brief, waarin hij zijn volle gemoed uitstort.
Die letteren bleven echter zonder antwoord.

DOODEN EN LEVENDEN KOMEN TERUG.

We zijn in December en het wintert geducht. Boven —
eene helder blauwe lucht, beneden — een marmerharden,
valen grond en donker, blinkend ijs ; rechts en links —
purperblauwe neuzen en tranende ooggin.
In de standplaats der vreedzame Kempische stad Turnhout staat de trein gereed om te vertrekken. Er zijn weinig
of geen reizigers, doch ginder komt eene gansche groep
personen aan, die voor Antwerpen bestemd is.
't Is eene zonderlinge troep, en indien wij daartusschen
niet een paar gendarmen zagen, zouden wij aan eenen
kermistroep denken, zoo aardig zijn die menschen aangetakeld.
Zonderling is echter minder het woord dan armoedig ;
want, niettegenstaande de koude zijn die eitoyens zomer-.
aaltig gekleed. Men griezelt als men de dunne fladderende
kleederen van sommigen door den wind ziet bewegen, of
als men door de gaten in de kousen de bloote beenen ziet.
Toch schijnt niemand onder hen neerslachtig ; er heerscht
integendeel eene zekere opgeruimdheid in de groep, en
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meer dan eens stijgt er een ruw woord en een helle
schaterlach op.
Ziet naast den gendarm stapt namelijk eene nog
jonge vrouw, met de uitdrukking der stoutste onbeschaamdheid op het gelaat. De sneê van haar roodachtig kleed is
eenigszins naar de mode ; doch 't is verkleurd en gescheurd.
Uit ouder gewoonte neemt zij echter met de rechterhand
den rok op, zooals zij deed in 'de dagen van bloei en
weelde. Houding en gang zijn los en zwierig ; ware zij
beter gekleed en liet zij een zoo scherpen toon in hare
stem niet hoorgin, men zou verwonderd zijn haar in zoo'n
familjair gesprek met den gendarm te zien.
Naast haar gaat een bultig ventje met perkamentachtig
gezicht, scherpen neus en schelmsche oogen. Het kereltje
heeft een ouden, hopgen en gedeukten vilt op en is verder
gekleed als een schoenlapper die pas van zijn werk komt :
vuile werkvest, gelapte broek, klompen aan de voeten en
een grauw schort aan.
Rechts van hem sleft een jonge, zware kerel met eene
slaapmuts op ; zijn grof lijf is eenigszins gebogen als is hij
te lui om zoo'n zware schoft te dragen. Hij is het beste
van allen en als een boerenarbeider gekleed. Daar ook
gaat een jong meisje, dat een rooden doek om de blonde
haren heeft gebonden en, in haar geel katoenn kleed,
grauw en blauw is. Arm kind ! het poogt tevergeefs de
handen en het middel te verwarmen, door de armen over
de borst te kruisen en de vingers onder de oksels te steken.
Aan de andere zijde stapt een lange, magere kerel,
niet een grauwen, geblutsten hoed op. Over eene nauw
spannende broek en een blauw balkleed, met vergulde
knoppen, draagt hij een lichtgelen overjas. De broek zakt
.aan het middel zoodanig af, dat tusschen broeksband en
rok het gekleurd katoenen hemd zichtbaar is : 't is een
wezenlijke zomervogel.
De man gaat kaarsrecht, steekt het hoofd vrank op en
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schijnt met volle teugen de scherpe Decemberlucht in te
ademen.
Wie is hij ? In het eerste oogenblik denkt men aan
de la Valonière; doch neen, die is het niet ; maar wel een
van zijne soort. 't Moet een directeur zijn van dit of
dat wassenbeelden- of inquisitiespel op de jaarmarkten ;
vroeger een uitgefloten tooneelist, een clubsredenaar, een
zoogenaamde wreker der openbare zedelijkheid.
Achter hem gaat een man met witten baard en witte
haren, wiens gelaat schier gansch verborgen is door de
af hangende randen van den wakken hoed. Als hij het
hoofd opheft ziet men een verdierlijkt gelaat met doffe
krijtachtige oogen. Hem wordt gezelschap gehouden door
eene armoedige en slondige vrouw, met eenen kapmantel,
en eene zwarte muts, waarop verlepte bloemen.
Die groep is 't schuim der samenleving : 't zijn nachtraven.
Eenige maanden geleden zijn zij op straat, in donkere
hoeken, in de laagste verblijven, in krochten van allen
aard gevonden, door de politie opgepakt, veroordeeld
en naar het bedelaarsgesticht gebracht. Daar hebben zij
hunnen straftijd voldaan en vliegen nu weer de wijde
wereld in, om binnenkort terug te keeren vanwaar ze
gekomen zijn.
Twee van die nachtraven kennen wij : de man met den
witten baard is Murg-Lethington, die, liever dan zich aan
de liefdadigheid zijner familie toe te vertrouwen, blijft
rondzwalken, gedurig dieper zakkende en eindelijk, evenals
de dronken Stance, in het bedelaarsgesticht is terechtgekomen.
" Wij gaan weer de vrije wereld in ! " zegt de man met
den witten hoed, " doch wij zeggen niet vaarwel aan het
pensionaat, wij zeggen : tot weerziens ! "
Er vangt tusschen de groep een druk gesprek aan, met
ruwe zetten en brutaal gelach doorspekt.
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Murg neemt er geen deel aan ; Stance richt hem in het
bijzonder het woord toe :
" Waar denkt ge naartoe te gaan, mijnheer ? " zegt ze.
Dat woord " mijnheer " ligt haar in den mond van den
tijd dat ze bij Murg als dienstmeid inwoonde.
Murg mompelt eenige onverstaanbare woorden, en nu
Stance hare vraag herhaalt, zwijgt hij.
" Als ik, " hervat zij weer, " eene zoo rijke dochter had,
zou ik haar dwingen mij een goed jaargeld te betalen. 't Is
schande zijn ouden vader naar het bedelaarsgesticht te laten
brengen. "
" Wat gaat u dat aan ! " mort de raaf.
" Dat gaat mij niet aan ; maar aan mij ook diende zij
wel eens te denken. Als zij nu in fluweel en kant zit, heeft
zij dit aan mij te danken. "
Murg heft het hoofd op en in zijn fletsch oog tintelt
verachting.
Niettemin begint de nachtraaf inderdaad op het voorstel
van dokter van Segelaer na te denken. Wat aantrekkelijkheid heeft de wereld nog voor Murg, nu hij oud en versleten
is en het geld hem meer dan eens geheel ontbreekt !
Murg vertrekt nochtans van een ander standpunt. Hij.
Murg, is niet veranderd — neen ! de nachten zijn niet meer
gelijk in zijn jongen tijd.
De vrienden zijn allengskens verdwenen : deze is rijk
geworden en ziet, uit zijne met wapens beschilderde koets,
verachtend neer op ellendige padden gelijk Murg ; een
andere is het " nachtraven " moede ; een derde leert in de
gevangenis weer op tijd slapen en waken, een vierde is
— dood.
0, die heerlijke nachten — altijd te kort, niet waar,
Murg ? — nachten, rijk in avonturen, wanneer de nieuwsgierige en vitzieke wereld slaapt en er u, gelijk bij dag, niet
zooveel oogen op de vingers zien, als er steenen naast
elkander liggen !
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Heerlijke nachten, als men denken kon dat er geene
policie of geen gerecht meer in de wereld was ! Donker en
verlaten scheen van buiten het huis, waar men lustig
bijeenkwam ; buiten scheen het fatsoenlijk te slapen gelijk
elk ander ; doch binnen, in een helder verlicht salon, werd
gespeeld, met de glazen geklonken ; men lachte volop, men
mocht er cyniek zijn als een hond, niet waar, Murg ?
Heerlijke nachten als men zelfs uit dien fluweelen hemel
tot in de laagste kroegen afdaalde om zich te verlustigen
tusschen boeven en landloopers ; om eindelijk, als het
morgenlicht zou doorbreken, gelijk de nachtvogel naar zijne
krocht terug te keeren !
Dat alles is voorbij. Niet alleen zijn de vrienden dood of
verdwenen, maar hoevele vroolijke nachtholen zijn gesloten,
afgebroken en in dagkrochten veranderd ! Neen, de nachten
zijn niet meer wat zij vroeger waren ; hun glans en vreugde
zijn vergaan, en Murg komt tot de overtuiging dat de
wereld versleten en bedorven is.
't Is dus tijd dat Murg aan de vervelend geworden
wereld den rug toekeert, en hij wil dit aan neef van Segelaer
laten weten, zoodra hij in Antwerpen zal terug zijn.
't Liefst zou Murg niet in een gesticht worden geplaatst,
maar in een dorp worden besteed, om alzoo vrij de frissche
lucht in te ademen, den zonneopgang te bewonderen,
madeliefjes te plukken en... goedkoop jenever te drinken.
Doch terwijl de bende onderling van hare ontwerpen
spreekt en zelfs luchtkasteelen bouwt — een bewijs dat
de hoop weer levendig wordt als men een tijdlang van
de vrijheid beroofd is geweest, zwijgt Murg over zijne
plannen.
Denzelfden dag wordt, in de gevangenis te Antwerpen,
de kooi voor al die nachtvogels weer opengezet, en, terwijl
de gefloten tooneelist, gelijk een arend met breeden vleugelslag, de wereld invliegt, schuift het gebochelde kereltje als
Bene slang langs de huizen. De dame coquetteert reeds
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weer op den dorpel der gevangenis, en het jonge meisje is
genegen den portier de hand tot bedelen toe te steken.
Murg verlaat de gevangenis zooals iemand, die zich daarbinnen met het administratief beheer heeft beziggehouden;
Stance wandelt over het voetpad, of ze maar een oogenblik
buiten 's huis is geweest en nu terugkeert.
's Avonds . vinden wij Murg in eene kleine, laag gezolderde kamer, waar de ziltigheid in strepen van de
blauwgrauwe muren zijpelt en geene andere meubels
voorhanden zijn dan een bed, een stoel en een stuk tafel.
Het verzakte venster is van buiten met ijskegels gewapend, en aan den binnenkant zijn de ruitjes met kristallijnen ijsbloemen beschilderd.
Murg bewoont de best gemeubelde kamer van het
achterhuis, waar een paar dozijn menschen, groot en klein,
in alle hoeken en spleten nestelen.
Die kamer is, op aandrang van Stance, aan " menheer
verhuurd ; die " menheer '' heeft rijke familie en binnenkort zal hij handenvol geld hebben.
't Is een akelige kamer, akelig van naaktheid, akelig van
A
armoe.
Geen straal licht, geen vonk vuur verlevendigt dat
vertrek ; het maanlicht werpt een matten, grafachtigen
schijn op de met ijsbloemen bezette ruiten.
Murg ligt gekleed in een ellendig bed, dat geen koesterende warmte geeft ; hij verkeert in een koortsachtigen,
half wakenden, half slapenden toestand, die veeleer afmatting geeft dan rust.
Wat al zonderlinge spoken en schimmen wentelen voor
zijnen geest ! Zij verschijnen en tuimelen weg, gelijk de
met schuim bekroonde golf in de woelige zee wegtuimelt,
om weer door eene andere, nog wilder bekroonde, te
worden vervangen.
Wat doen Bikkel, Bronveld en zoovele anderen daar
rondom die tafel, door een geheimzinnig licht bestraald
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Zij spelen. Niets hoort men, zelfs niet het gerammel van
het geld ; geld en kaarten bewegen zich als katten op
fluweelen pootén.
Zóó duidelijk ziet Murg de spelers en het speelhuis ; zóó
sterk is de begoocheling dat er hem eene huivering door
de ledematen vaart ; hij heft zich ten halve op, spalkt het
oog wijd open en ziet hunkerend naar de ' spelers en de
speelzaal.
De begoocheling is verdwenen ; Murg staart verbaasd
in de kamer rond en valt morrend en kreunend in het bed
terug.
Zie, daar staat-nu Anna Eerling, met haar kind in den
arm en met diezelfde uitdrukking in haar oog, welke Murg
getroffen had toen zij hem verweet dat hij haar in al hare
hoop had bedrogen. Zoo bleek als zij nu is, heeft Murg
haar nooit gezien, en de nachtraaf is bang. De moeder
spreekt geen woord, zij ziet hem enkel aan, maar haar
blik spreekt en Murg verstaat wat zij zegt.
Dat spook tuimelt eensklaps weg onder het rijtuig van
Bikkel — hetzelfde dat hij Bronveld eens afwon -- en er
komt een gevoel van nijd in Murg op, nu hij dien sjachelaar en zijne vrouw, hoe nevelig dan ook, in de donzen
kussens gedoken, ziet voorbijsnellen zonder een spoor na te
laten r-- zelfs geen koperstuk. Dat was ook Bikkel's gewoonte nooit geweest....
Kort nadien ziet Murg den lachenden de la Valonière,
wiens aangezicht in dat van eenen spérwer met krommen
bek, verandert ; hij ziet ook Songlas opdammeren, in een
wolk van gaas en kant, en Irma de émailleuse, die gelijk
eene kat op hare roode sofa ligt te loeren.
De Songlas vergeet nooit hare afkomst ; als eene nijdige furie strijkt zij lucifers over het gezicht van de la
Valonière en teekent er gloeiende strepen, totdat Songlas
en Irma, als twee slangen ineengekronkeld, wegduikelen.
De slaper mort, mompelt, beweegt zich koortsachig,
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werpt zich driftig om, ten einde van die plagende beelden
verlost te zijn.
Zie, daar gaat nu een bleek en mager man, een rammelend en klepperend geraamte door de kamer ; hij sleft op
zijne schoeisels, zijne knieën knikken, zijne tanden klapperen ; hij staat stil en ziet Murg met holle oogen aan, en
deze denkt dat hij zijne hand beweegt om dat vreeselijk
spook at te weren. 't Is de oude Murg, 't is zijn vader.
Ditmaal springt Murg op ; het koude zweet breekt hem
uit ; hij is benauwd en bang.
't Is of de dooden, nu broederlijk met de levenden
vermengd, het te eenzaam vinden in hun graf en deze
kamer tot plaats van bijeenkomst hebben gekozen om hem
te sarren ; of neen, ze komen wellicht op receptie ? Welnu,
Murg houdt geen receptie voor vroeger bekenden.
Gansch gekleed staat de nachtraaf in het midden der
koude, ijzige kamer. De spoken zijn verdwenen, maar
Murg schijnt nog te vreezen dat ze hier of daar verscholen
zitten ; want, achterdochtig loert hij rondom zich en als hij
denkt nog eene schim te zien in de donkere schaduw van
,den stoel, schupt hij huiverend in die richting, als wil hij
ze wegtrappen.
De man besluit de kamer te verlaten ; hij moet lucht
hebben, al beheerscht hem dan ook een zonderling gevoel
loomheid door gansch zijn lichaam, brandend hoofd en
jagend hart.
Een goede borrel jenever — eene warme kom koffie
zou hem goed doen, zoo denkt hij.
In het achterhuis is alles in diepe rust ; de wroeters, die
daar wonen, slapen en droomen. Niemand bekommert zich
om eenig gestommel op den trap. De deur, die op den
smallen gang uitweg geeft, is slechts door eenen grendel
gesloten, en als Murg den donkeren en tochtigen gang,
die naar de straat leidt, is doorgegaan, vindt hij ook de
straatdeur enkel gegrendeld.
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Murg herneemt zijne gewoonte van nachtraaf ; hij wil
vooreerst de booze geesten, die hem geplaagd hebben,
wegjagen, en 't is overigens zoolang geleden dat hij niet
meer vrij 's nachts ronddoolde. Het zonderlinge gevoel,
dat hem in die helsche kamer bevangen heeft, wil hem
nochtans niet verlaten, en hij vraagt zich af of hij wellicht
ziek zijn zou.
De nachtraaf bibbert, zijne knieën knikken en zijne
tanden klapperen. Hij trekt zijn ouden schanslooper dichter
toe, om zich meer warmte te geven en spoedt zich zooveel
hij kan over het voetpad, om ginder die kleine kroeg te
bereiken, waar het licht nog door eene groene gordijn
schijnt — groen gelijk de oogen van den nachtuil. Daar
gewis brandt de kachel nog en men schenkt er zeker
verwarmenden jenever.
De beenen en voeten weigeren echter goeden dienst
te doen ; meer dan eens staat Murg stil en steekt de
bibberende hand uit naar een ijskouden vensterdorpel,
waaraan hij zich kan vasthouden.
Toch waggelt hij voort. Indien hij tot ginder, aan dat
groene licht, geraken kan, is hij genezen, gered. Er moet
warmen drank door zijn lichaam stroomen, om het akelig
gevoel, dat hem niet verlaten wil, te verdrijven.
Eindelijk bereikt hij het huis, doch nu ook is zijne kracht
uitgeput ; hij staat voor het venster : dààr achter is licht
-- en vuur
en leven !
Als de ongelukkige de macht had om te kloppen ; doch
zooveel kracht heeft hij niet meer.
Binnen zingt, woelt en lacht men. 't Is of Murg de stem
hoort van den zomervogel, in het blauwe balcostuum, met
wien hij de reis van het bedelaarsgesticht deed ; ook de
brutale lach der jonge vrouw, in haar roodachtig kleed,
klinkt hem tegen. Er zijn dus vrienden in die kroeg bijeen
nachtraven zooals hij er een is.
De ongelukkige wil zich aan den vensterdorpel klampen,.
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doch zijne vingers zijn verstijfd ; hij zakt op het voetpad
neer, en de snijdende noorderwind geeselt zijn mager lijf,
neen; waait er dwars door henen, alsof dat lijf reeds een
geraamte was.
Op het oogenblik dat zijne oogen toevallen, meent Murg
Bene vrouwelijke gestalte te zien, die zich over hen]
neerbuigt, en, terwijl hij in den waan verkeert dat zijne
hand zich aan dat wezen vastklemt, mompelt hij : " Nelia. "
Ook dit is eene begoocheling, maar deze laatste moet
toch een oogenblik het lijden der nachtraaf hebben verzacht.
Een half uur lang geeselt de versteenende noorderwind
den ongelukkige, en nog daagt er geene redding op. Wat
bekommert men zich binnen met 't geen er buiten omgaat!
Eindelijk verschijnt in de verte eene zwarte fantastieke
gestalte ; zij is tot op de voeten in een lang kleed gehuld
en een spitse kap steekt boven het hoofd op, terwijl de
armen op de borst kruiselings in de breede mouwen zijn
gestoken.
Snel stapt dat menschelijk wezen voort, doch men hoort
zijnen stap niet. Aan de plaats gekomen, waar de nachtraaf is neergezakt, wendt de gestalte er zich driftig naartoe
en werpt de kap van het hoofd. Wij herkennen nu eenen
pater Capucien, die in het holle van den nacht bij eenen
zieke geroepen is — een armen zieke in de volksbuurt ;
want dààr hoort de monnik, even arm als het volk, in
waarheid thuis.
De kloosterling knielt bij den ongelukkige, grijpt zijne
hand, spreekt hem toe en bespeurt, met huivering, dat hij
hier met iemand te doen heeft die doodvriest.
Snel richt hij zich op, klopt driftig op het vensterglas en
roept : " Hulp ! "
Een oogen blik verflauwen binnen de schetterende
stemmen ; men schuift eenen grendel weg en de deur wordt
met eene spleet geopend. Op het tweede geroep van
" Hulp " wordt zij geheel opengeworpen, en het is gewis
19
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die kreet, welke belet dat de buitentreders den aanklopper
geducht de ooren wasschen.
" Die man vriest hier letterlijk dood, " zegt de geknielde.
Drie of vier hoofden verschijnen andermaal in de
opening der deur ; men komt met de jeneverflesch buiten,
Jenever is het eenige middel, volgens de drinkebroêrs,
om zelfs een gin doode weer tot de levenden te doen
terugkeeren.
" Neen, neen ! " zegt de monnik, " brengt eerst den
armen stumperd binnen ! "
Tien handen te gelijk nemen Murg op en dragen hem
het huis binnen, waar men hem op een houten bank
neerlegt ; doch waar ook de blauwe zomervogel uit het
bedelaarsgesticht, met eene grimas van verachting, op den
jongen kloosterling neerziet.
Onder de toegediende zorg beweegt Murg zich flauw,
en, terwijl de monnik, den mond dicht bij het oor gehouden,
hem van God en berouw fluistert, opent de nachtraaf ten
halve de oogen, beweegt de lippen als om het kruisbeeld
van den rozenkrans te kussen en --r snakt....
" Voor den drommel ! " roept de zomervogel, "'t is
Murg!"
" Dood ! " antwoordt het roodkleed met huivering.
" Die Murg speelt altijd akelige parten. Komt, laat ons
naar de danszaal gaan.... "
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XXII.
TROUW AAN PLICHT EN EER.

De sneeuw vlokt neer --r vlokt gedurig. Hier en daar
verdwijnt het vaalgroen, grauw en bruin gevlekte Maasland, met hoogten en laagten, met donkere huizen en
zwarte geraamten van boomen, onder een wit, eentonig,
vervelend wit kleed.
In dat wit is weinig kleur meer te zien, tenzij de blauwzwarte grachten ^-- blauw als gepolijst staal, en ginder
verre, achter de nevelige hoogten, aan den gezichteinder,
kan men de breede Maas ontwaren, die nu gezwollen is
als eene verzadigde reuzenslang.
Moeilijk kruit de zware vrachtwagen, met twee paarden
bespannen, over de baan, die den spoorweg doorsnijdt.
Het logge vierwielig voertuig schokt en hottelt ; de
hoeven der dampende paarden komen met zwaren slag op
den grond terecht ; de bellen klingelen dof als waren zij
heesch ; de voerman kletst met de zweep en moedigt, door
korte uitroepen, de trekbeesten aan.
De slagboom van den spoorweg is open ; aan de
overzijde van zijn huisje staat de baanwachter en ziet naar
de paarden, wien de sneeuwvlokken in de lange manen
kleven ; hij ziet de dieren met gekromder nek, gebogen
kop en gerekte achterpooten trekken.
In de verte, nog zeer verre, stijgt een gedommel op, dat
door den oningewijde zelfs nog niet wordt opgemerkt,
doch dat de baanwachter zeer goed kent.
't Is een trein die nadert.
't Bekommert den wachter niet ; immers de wagen kan
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nog wel tienmaal heen en weer over den weg rijden,
vóórdat de trein aan de kromte zal verschijnen.
Reeds is de vrachtwagen tot op de sporen gekomen ;
nog eenige stappen en hij heeft de overzij bereikt.
Plotseling staat het logge gevaarte stil ; de voorwielen
zakken dieper en dieper in den wakken grond : de wagen
staat pal als eene rots.
Eene rilling loopt den baanwachter over het lijf ;
immers, hij hoort in de verte een klagenden toon.
Bedriegt hij zich ? Neen, 't is het sein, hem door den
naburigen baanwachter gegeven, dat de trein aankomt.
" De trein, de trein ! " roept hij uit.
De voerman verstaat dien bangen uitroep ; hij zweept
op de paarden, die trekken, schier met de knieën op den
grond ; de baanwachter slaat mee de handen aan de velgen
om de wielen te doen draaien.
Te vergeefs ! Vast als de mergelsteen, door de hand
Gods ginder in den grond gedrukt, staat de wagen in de
aarde gezakt. Ook bij het geweldige trekken der paarden,
breekt de ketting van den dissel, en het eene dier, plotseling
uitgespannen, rolt en tuimelt, breekt de sluithaag en valt
met een verschrikkelijken bons in het water der gracht, dat
voor een oogenblik opspat en schuimt.
Het andere paard, buiten het wisselspoor, steigert en
briescht onder de zweepslagen, doch gelukt er minder dan
vroeger in, eene beweging in den loggen wagen te brengen.
Het monsterachtige gevaarte verspert den weg.
Bleek van schrik springt de baanwachter in zijn huisje,
grijpt de roode vlag en ijlt over de baan, in de richting
waar de kromte zich bevindt, in de hoop den machinist
intijds te kunnen verwittigen.
De wachter loopt heen en weer op den weg; hij zwaait
driftig de vlag boven het hoofd.
Waarom kan hij het dof wapperend rood niet in een
vlammend zwaard veranderen, dat als een breede bliksem
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de lucht doorklieft en uren ver den omtrek met ontzetting
slaat !
Dommelend nadert de trein over het witte sneeuwveld,
terwijl de breede schouw, als een krater, wolken rook
uitwerpt.
Niets duidt aan dat de machinist het verschrikkelijk
signaal der roode vlag ziet ; hij staat wel is waar op den
steiger, de hand aan den sleutel, maar de sneeuwvlokken,
hoewel ze schaarscher vallen, maken het verschiet nevelig.
Eensklaps bemerkt hij het noodlottige signaal, en door
den nevel heen, ziet de kloeke en sterke man zelfs het
zwarte gevaarte, dat op korte afstand den weg afsluit.
" God, sta mij bij ! " roept hij uit ; met gespierde hand
duwt hij den stoomsleutel toe en doet het akelige, scherpe,
gillende noodsein de lucht klieven .-- gelijk de bazuin op
den laatsten oordeelsdag.
De bedienden op den trein bonzen op van schrik.
" Het noodsein, het noodsein ! '' en ze snellen naar de
loopplank, gereed om den ijselijken sprong, op leven en
of dood, te wagen.
De stoker werpt den vuurhaak ter zijde.
" Spring af ! " roept hij den machinist toe en op hetzelfde
oogenblik ziet deze zijne zwarte gestalte in de dorenheg,
die den weg omzoomt, terechtkomen.
Een oogenblik denkt de machinist zelf aan zijn leven ;
hij ook wil den sprong wagen.
" Kop boven ! God sta mij bij ! " zegt hij, en bliksemsnel grijpt hij met de twee handen den gangwisselboom,
dien hij met eene reusachtige krachtinspanning al hortend
en schokkend overhaalt, niettegenstaande deze met eene
wilde kracht en nijdige slagen weerstand biedt gelijk een
weerbarstige Leviathan.
't Gelukt nochtans ; doch de rechterhand is machteloos
geslagen.
Er is echter geen tijd om te voelen, om te lijden ! Met
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de linkerhand rukt de kloeke man den zandbak open, om
de vliegende wielen, door het gestrooide zand op de sporen,
tegen te houden, en door eene vertraagde, zoo niet achterwaartsche beweging, den dreigenden schok te breken.
Toch vliegt het ontembare monster altijd voort ; maar
de machinist gelukt er in de dolle vaart te verminderen.
" Spring af ! " roept het zelf behoud den machinist toe ;
nog één oogenblik en 't is te laat.
Neen, neen ! hij zal redden wat hij redden kan ! Zijn
leven voor het leven van die honderden, die hij achter zich
sleept !
Nogmaals schettert en davert het noodsein door de
lucht ; al wat wachter is springt nu wanhopig van den
snellenden trein, en, terwijl de machinist uitroept : " Er.barming ! God, erbarming ! " bonst de sleper, onder een
gedonder als dat van een tienvoudig kanonschot, op den
wagen, vliegt er bovenop en het geheel verdwijnt in eene
wolk van rook en stof.
Uit die wolk stijgt een gebulder. een gekraak, een akelig
geknetter, een huilend gesis van den saamgepersten stoom
op, alsof hemel en aarde door Gods hand aan stukken
werden gescheurd.
Van voor en achter spuit eene kolom gloeiend water
uit den verpletterden ketel, en door de sleepkracht voortgeslingerd, bonzen krakend en spaanderend de wagens op
elkander en vormen eenen berg, waaruit het akelige gehuil
van de doodsbleeke reizigers opstijgt.
Het ontembare monster heeft de dam, die den weg
versperde, willen verpletteren ; het is integendeel op de
barricade gevallen, met den reuzenkop in het zand gestuikt.
Met de wielen als reusachtige achterpooten in de lucht
opgeheven, blaast het, vermorzeld en gebroken, den laatsten
adem uit.
Het monster sterft, maar omringd door vernieling.
De reizigers komen met een bovenmenschelijk geweld
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uit de gespaanderde wagens, en dit langs elke spleet, naar
buiten geborteld, bleek als dooden, die uit hun graf naar
boven woelen.
Men roept, men schreeuwt, men huilt ; men vindt vrouw
en kinderen terug ; men valt elkander om den hals en
weent. Daar zijn er die op de knieën vallen en, met bibberende armen opgeheven, bidden.
De damp klaart op en de chef-conducteur, die toesnelt,
kan zich nog geen rekening geven van het ijselijke der ramp.
Wagens gebarsten, wagens gespleten, wagens gemalen ;
kisten, tesschen, koffers dooreengesmeten, vermorzeld, verbrijzeld als kinderspeelgoed, uiteengeslagen als door eene
ontploffing ; brokken steenen, verwrongen ijzer, rechts en
links weggeslingerd, alsof zij tot mitraille gediend hadden ;
doch, God dank ! nergens dooden. Zelfs het onnoozele
paard dat nog aan den dissel gespannen was, en die bij
den schok brak, rent ginder over het veld, voortgezweept
door een ontembaren schrik en met het hortende hout
achter zich.
Op het dankbaar gevoel voor de redding volgt bij vele
reizigers een denkbeeld van eigenbaat.
44 Schaêvergoeding ! Straf voor het personeel ! Het deed
zijnen plicht niet ! " hoort men hier en daar.
" Ja, ge zult mij het vernielen mijner reiskoffers betalen ! "
kwettert een groote Duitsche menheer, in eenen pelsjas
gekleed. De man steek dreigend de hand op en is zoo opgewonden dat hij geen acht geeft op zijne vrouw, die hem
jammerend haar gebroken eau-de-Cologne-fleschje voorhoudt.
" Zwijg, mijnheer, zwijg ! " roept de chef-conducteur,
onder het voorbijloopen, streng en ten hoogste verontwaardigd.
" Wat, zwijgen ? " brult de pelsjas. " Gij zult weten wie
ik ben ! Ik zal een proces tot schaêvergoeding inspannen !
ik ben de bankdirecteur, herr Bikkel ! "
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Wie weet of de sjachelaar de gelegenheid niet wil waarnemen, om den Staat eene vergoeding voor zijn paar
jichtige beenen te doen betalen.
" Zwijg, " hervat de conducteur nog strenger, terwijl
hij terugkeert. " Mensch ! " en hij grijpt den schraapzieken kerel bij den arm, " dank naast God den machinist
dat gij nog in leven zijt ; hij toch offerde het zijne op
om het uwe te redden ! Dank aan hem werd de schok
gebroken ! "
Deze woorden maken op alle omstaanders een lievigen
indruk ; het edel gevoel, een oogenblik onderdrukt, komt
weer boven en men hoort alom den uitroep
" De machinist ! waar is de machinist ? "
" Misschien dood ! " zegt de overste met tranen in de
oogen.
" De machinist ! de machinist ! We willen hem zien,
hem beloonen voor zijne moedige daad ! " roept men hier
en daar.
" Beloonen, beloonen ! " mort Bikkel. " Hij wordt immers
voor zijn werk betaalt !
Men let niet op den harteloozen Bikkel ; men gaat den
machinist zoeken.
" Kom, " zegt Bikkel tot zijne kromneuzige wederhelft,
" laat ons terzij gaan ; want die gekheid zou ons lichtelijk
een vijffrankstuk kosten. "
De conducteurs, de stoker, de reizigers zoeken met een
benepen hart naar den machinist of zijn lijk.
Nergens ontmoet men van hem eenig spoor ; hij moet
dus onder de puinen begraven zijn. Is hij niet dood, dan
tenminste zal hij zwaar verminkt wezen. Men ruimt brokkelingen en kolen weg. Eindelijk ontwaart men een stuk
blauw linnen, dat tusschen den uitgestorten voorraad kolen
te voorschijn komt.
Koortsachtig werken aller handen : iedereen wil helpen
-^ alleen Bikkel niet.
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Beurtelings komt een been, een arm te voorschijn en
weldra een man, akelig zwart en bebloed ; hij ademt nog,
Goddank !
Een kreet van geluk ontsnapt aan aller benauwde borst.
Men neemt den verminkte op ; iedereen steekt de handen
uit om hem te dragen — alleen Bikkel niet.
Waarheen ?
" Hier, hier ! in het huis van mevrouw Bronveld ! "
zeggen tien stemmen.
Men draagt den ongelukkige alsof men eene reliquie
overbrengt, met ingehouden adem en kloppend hart, velen
met tranen in de oogera. Twee minuten later ligt de
machinist in eene der benedenkamers van het huis der rijke
dame, op een helder blank bed.
Mevrouw Bronveld is door de ramp, die op korten
afstand van hare woning is voorgevallen, diep ontsteld ;
zij is slechts een oogenblik in de kamer verschenen, waar
<de gekwetste werd neergelegd, en heeft zich verwijderd ;
zij heeft den moed, de kalmte nog niet hem persoonlijk bij
te staan.
Pas is de verminkte binnengedragen, of er gaan tien of
twaalf stemmen op
" De dokter, de dokter ! Wat geluk ! Mijnheer van
Segelaer ! "
Inderdaad hij is het.... De familie van Segelaer had het
kasteel nog niet verlaten; men was dit jaar zoo laat in het
seizoen gebleven, omdat men voorgenomen had, van hier
uit, eene reis naar het Zuiden te ondernemen. juist keerde
de dokter van een bezoek terug, bij een paar vrienden
afgelegd, toen hij vernam dat er eene spoorwegramp
plaats had.
De dokter zweepte zijn paard aan en hield slechts de
teugels in, toen hij den pastoor van het dorp zag, die zich
met moeite door de plekkerige sneeuw spoedde, in de
richting der plaats waar het ongeluk voorviel.
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Andere dorpelingen liepen hijgend over de besneeuwde
akkers en weiden, naar den spoorweg.
" Stap in, mijnheer pastoor ! " zegde de dokter.
44 Wat geluk u te ontmoeten ! " antwoordde de priester,
en eene seconde later ratelde het kleine rijtuig weer even
vlug als te voren over den weg.
" Dooden ? " vraagt de priester op onrustigen toon.
" Ik weet er niets van, " luidde het antwoord van den
dokter, en hij zweepte alweer het paard aan.
Eenige minuten later is men ter plaatse gekomen tn de
kreet " De dokter ! " die buiten opstijgt wordt binnenshuis
herhaald.
Nu priester en geneesheer aan het bed des lijders staan,
verlaat de dringende menigte . de kamer, en de dokter sluit
de deur.
Van Segelaer wascht het gelaat van den gewonde, en
deze opent de oogleden, staart met flauw oog rond, en
terwijl een glimlach zijnen mond vertrekt, zegt hij zacht
44 't Is niets, 't is niets. "
" God ! " roept de dokter, " zijt gij het, Bert Bron ! "
Die naam klinkt opwekkend in het oor van den lijder,
en deze wendt het oog naar den kant waar de dokter zich
bevindt. Een tweede glimlach speelt over zijn gelaat, ten
bewijze dat hij mijnheer van Segelaer herkent, en zich in
behouden haven acht.
Mevrouw Bronveld bevindt zich 's avonds in eenebovenkamer, waar zij van tijd bericht ontvangt over den
toestand van den ongelukkige; zij is te diep geschokt door
al het gebeurde, om den haar onbekenden lijder te bezoeken ; zij zal dit later doen.
Soms staat ze voor het venster en ziet naar de beweging
die zich op kLrten afstand van haar huis, bij den rossen
glans der walmende fakkels, opdoet.
In dien valschrooden schijn dwalen spookachtige ge-
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stallen van bedienden .en werklieden rond, reeds bezig met
den berg van brokkels, brijzelingen en spaanders op de
baan, weg te voeren.
Er zijn geene dooden ; de machinist alleen is zwaar
gewond ; een aantal personen zijn onbeduidend gekwetst.
Eenige reizigers loopen rechts en links ; anderen staan
bibberend van koude, met drupneuzen en de verkleumde
handen in de broekzakken geborgen, rondom den spaander
hoop, altijd denkende dat daaruit dit of dat deel van hun
reisgoed zal te voorschijn komen.
Zes dozijn kermiskramen, met duizenden voorwerpen,
door eene windhoos dwarrelend opgenomen en dooreengeworpen, zouden een denkbeeld kunnen geven van de
verwarring.
In de verte klinkt het signaal eener locomotief ; de
reizigers zullen kunnen vertrekken. Men laat de vernielde
reis- en koopgoederen aan hun lot over, en men ijlt den
reddenden trein te gemoet, alsof men de plaats des ongeluks
niet snel genoeg ontwijken kan.
Van den machinist is er geene spraak meer ; 't is of het
edelmoedige gevoel, dat bij de meesten opwelde, door den
kouden wind verkleumd en door de sneeuw, die weer
begint te vlokken, uitgedoofd is.
De reizigers springen in de wagens, de portieren worden
dichtgeslagen, en de trein verdwijnt, kuchend en schuifelend,
in den nacht. Hij voert ook Bikkel mee, zonder dat die
hartelooze geldwolf weet, dat hij wellicht zijn leven te
danken heeft aan hem, dien hij eens door het spel tot
armoede bracht.
Terwijl mevrouw Bronveld, voor het venster staande,
de drukke beweging beneden nagaat, wordt er op de deur
harer kamer geklopt en dokter van Segelaer staat voor haar.
" Hoe is het met den gewonde? " vraagt mevrouw snel.
" Niet slecht ; er is hoop. Ik heb Rup om genees--
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middelen gezonden. Maar hoe gaat het met mevrouw
Bronveld zelve, in deze verschrikkelijke omstandigheden ? "
en de dokter doet haar neerzitten en voelt haren pols.
" Gij zijt rustiger. Wel, zeer wel. Luister nu : gevoelt gij
u sterk genoeg om veel nieuws te vernemen ? "
" Wat bedoelt ge, dokter ? " zegt mevrouw eenigszins
onrustig.
" Geen slecht nieuws, mevrouw. Van dit laatste hebben
wij vandaag reeds een voldoenden voorraad : integendeel
.goed nieuws of ten minste.... "
" Welnu ? "
" Wees kalm. "
" Ik zal kalm luisteren. "
" Kent gij den man die beneden ligt ? "
" Neen, '' doch bij dat woord schiet er eene vale kleur
over mevrouw's gelaat.
" Die man is u echter bekend. "
Mevrouw beeft, als wordt zij door eene hevige koorts
geschud.
" De man is... uw echtgenoot. "
" Ik had er een voorgevoel van ! '' en mevrouw slaat de
twee handen voor het aangezicht en zakt op eenen stoel.
Bevend, weenend en als met verstikten gorgel zit zij
Benige oogenblikken neer, terwijl de dokter haar bemoedigende woorden toespreekt. Eensklaps staat zij driftig op
en zegt : " Kom, ik wil hem zien. "
" Geduld, " luidt het antwoord ; " voor het oogenblik
zou uwe komst rampvol zijn voor hem, evenals voor u.
't Is juist daarom, dat ik goed gevonden heb u te verwittigen. Ook hem zal ik verwittigen. Ik vreesde daarenboven
dat gij een bezoek bij den gekwetste zoudt afleggen, terwijl ik naar het kasteel mijne zuster ga halen, om als
ziekedienster op te treden. "
" Neen, neen, ik zelve wil hem verzorgen. "
" Nog niet, nog niet ! Wilt gij hem doodelijk trefleen ?
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Ga dan ! maar ik zeg u dat gij een onvergeeflijken stap
zult gedaan hebben. Heb integendeel geduld, en bereid u
op het weerzien. "
" God, mijn God ! '' snikt ze, " hem in dien toestand
weerzien ! "
" Troost u, heb vertrouwen. Er is genezing mogelijk. Ik
ga Romald ontbieden ; hij moet onmiddellijk naar huis
komen. "
" Heeft hij naar mij gevraagd?'' zegt mevrouw, zonder
acht te geven op de laatste woorden van mijnheer van
Segelaer.
" Neen, hij is niet bekend met het huis waar hij zich
bevindt. Ik heb verboden aan uwe bedienden hem iets van
dien aard te berichten. Beloof mij heilig, dat gij geduld
zult hebben tot dat ik terugkom. "
" Ik heb eens met afkeer zijn ziekbed bezocht ; doch
dat was omdat hij zich.... "
" Ik weet alles. "
" Wie heeft dan gesproken ? '
. , :" Hij zelf ; ik leerde uwen echtgenoot kennen bij mijne
laatste reis naar Antwerpen. "
" En gij hebt mij niets gezegd ! "
" Het oogenblik was nog niet gekomen. God zelf
heeft treffend willen spreken en het zoo schikken als
nu gebeurd is. "
" Maar Romald mag het verleden zijns vaders niet
kennen... " smeekt de moeder.
" 't Zij zoo. "
" Laat het zijn wat het wil ; ditmaal is mijn echtgenoot
door een ongeluk getroffen. Ik mag nu niet hard voor hem
zijn, zooals ik wellicht al te veel geweest ben. "
" Dat zijn goede gevoelens, en ge zult weldra in de gelegenheid zijn deze in toepassing te brengen. Wees nu
bedaard. "
" Ik beloof het u. "
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Binnen weinige uren ben ik terug. "
" Maar indien middelerwijl de ziekte eene gevaarlijke
wending nam ? "
" Dat is niet te denken ; heb vertrouwen in mij.
"

De dokter is weggegaan.
Mevrouw staat geruimen tijd of zij inderdaad wezenloos is geworden. 't Is soms of de verschijning van haren
vriend van Segelaer, of zijne woorden een droom, een
akelige droom zijn.
Ja, zou alles wat er dezen avond is voorgevallen geen
akelige droom zijn ? Neen, ze hoort buiten de stemmen
der arbeiders ; ze ziet den rossen gloed der fakkels den
donkeren nacht breken ; ze hoort in het huis behoedzaam
heen en weer gaan, wanneer ze stil de deur opent en
luisterend het minste gerucht tracht op te vangen.
Meer dan eens wil mevrouw naar beneden gaan, behoedzaam de kamerdeur naderen, waar de zieke ligt en
luisteren, enkel eens luisteren ; doch zij heeft haar woord
aan dokter van Segelaer verpand.
Nu zit ze met gevouwen handen en het oog strak op
den vloer gevestigd, en bidt.
Eens heeft ze de buitendeur hooren openen ; iemand
doet voor in den gang zijne klompen uit. 't Is Rup, die
terugkomt met de geneesmiddelen.
Dan kraakt de trap : mevrouw gaat snel aan de deur en
opent ze met eene spleet : 't is de meid, die naar boven
komt en aan hare meesteres, in het voorbijgaan, eene geruststellende tijding geeft.
Buiten houdt het bonzen en klo psen aan.
Mevrouw zit weer in dezelfde houding als daareven
men zou wanen eene veroordeelde te zien. voor welke men
buiten het schavot optimmert. Haar gelaat is bleek, haar
oog rood ; hare lippen zijn blauw, haar hart jaagt hoorbaar.
Eindelijk staat Hedwig op ; zij kan het niet langer uit-
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houden ; ze moet den ongelukkige zien, of ze zal zinneloos
worden.
Aan de deur blijft ze aarzelend staan. Mevrouw herinnert
zich weer levendig de woorden van den dokter ; doch 't is
of zijne waarschuwende stem al flauwer en flauwer klinkt,
en, driftig de deur openend, treedt ze buiten de kamer
en den trap af.
Deze kraakt, als verwijt hij haar de onvoorzichtigheid
die ze wil plegen ; toch gaat ze voort en ze zou binnengetreden zijn, indien zij op dat oogenblik niet het gedommel van een rijtuig gehoord hadde en schier terzelfder tijd iemand het huis zag naderen, die met de
voeten stampte als om deze te verwarmen.
't Is de dokter die terugkeert ; zijne zuster, de liefderijke ziel, vergezelt hem.
Mevrouw valt jufvrouw Monica in de armen, en beiden
weenen. De vrouwen keeren naar de bovenkamer terug
en de dokter treedt de ziekenkamer binnen.
Nu is mevrouw kalmer ; ze kan haar hart lucht geven.
Waarom nog langer al die geheimhouding ? De waarheid
staat levendig voor het oog. Toch zal zij nog niet alles
ontsluieren 't is immers vernederend, zoo denkt ze nog
altijd, elke verwisseling in het leven haars echtgenoots te
moeten bekennen. Dat werkmansleven vooral is hinderlijk !
Laat ons nu ook aanmerken dat jufvrouw van Segelaer
alle hartsverdriet, elk lijden volkomen zou begrijpen ; doch
dat zij, evenmin als mevrouw, dien laatsten toestand,
zooals het behoorde, zou kunnen beseffen en waardeeren.
De nacht kruipt voor mevrouw langzaam om ; het
gunstige oogenblik tot eene bijeenkomst schijnt voor den
dokter nog niet gekomen. Monica heeft van tijd tot tijd
den dokter aan het lijdensbed vervangen.
Als de morgen grauwt heeft mevrouw wat rust genoten ;
zij is nu kalmer en berust in den wil Gods.
" Laat geschieden wat wil, " zegt ze.
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Toch daalt ze andermaal den trap af en staat stil voor
de kamerdeur ; zij leunt tegen den deurstijl en legt het oor
op het steutelgat om ten minste iets te vernemen van 't
geen er binnen omgaat.
De arme vrouw is gebroken, zakt voor de deur neer en
drukt haar aangezicht tegen het koude hout, als wil zij dit
openkussen.
Op het gerucht dat mevrouw maakt, draait iemand aan
de binnenzij de kruk om en opent behoedzaan ; 't is dokter
van Segelaer.
" Sta op, mevrouw, " zegt hij fluisterend en buiten
tredende, " ik begrijp uw ongeduld. Wacht, ik denk dat
het oogenblik gekomen is, den zieke op uwe komst voor
te bereiden. "
Mevrouw blijft met jagend hart voor de deur staan.
De dokter gaat andermaal binnen, sluit de deur en nadert
het bed des lijders. 't Lichaam moge met pijnen doorstriemd worden, maar toch zweeft er een stille glimlach
over zijn gelaat, nu Bron zijnen vriend van Segelaer ziet.
" Hoe bevindt gij u ? " vraagt deze.
" Niet slechter, " lispelt de zieke.
" Hebt gij een helder begrip van 't geen er hier omgaat ?
" Ja, zeer goed. "
" Weet ge waar gij u bevindt ? "
Een droevige glimlach speelt flauw over Bron's aangezicht en hij voegt er bij :
" Ik weet het. "
" Wie heeft het u gezegd ? "
" Daar, die schilderij, " en de lijder tracht den vinger
op te heffen en wijst op de schilderij aan den muur,
dezelfde die in zijn leven en in dat van mevrouw Bronveld
eene zoo groote rol heeft gespeeld. " Dokter, " zegt hij
nog, " dat is de vinger Gods 1 "
" Ja, God zal alles wel ten beste schikken. Wees nu
bedaard. "

_
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" Ik ben zeer kalm. Waar is Romald ? "
" Ik heb hem reeds ontboden : in de loop van den dag
zal hij hier zijn. "
" Ik dank u ! " en de zieke tracht de hand des dokters
te grijpen.
" Gij spreekt niet van uwe vrouw.... "
" Zou ze willen komen ? "
" Zij zou gelukkig zijn u te zien. En gij ? "
De zieke knikt, en tranen overwolken zijne oogen.
" Ik vrees dat hare komst u schokken zal. "
" Haar te zien zal mijn lijden verzachten. "
" ja, maar de bijeenkomst moet kort zijn voor het
oogenblik. "
" Haar eens te zien is mij genoeg. "
" Nu, wees dan sterk. "
Mijnheer van Segelaer verlaat andermaal de kamer en
heeft een kort onderhoud met mevrouw, waarna deze niet
behoedzaam, maar koortsachtig binnentreedt, en plotseling
voor het bed op de knieën zakt.
Mevrouw snikt met toegenepen gorgel ; spreken kan zij
niet.
" Hedwig ! " mompelt de zieke en laat zijne hand grijpen,
die zij kust.
" Mag ik u, " zegt ze stamelend, " den kus van verzoening geven ? " en de twee echtgenooten, zoo lang gescheiden, omhelzen elkander zoo innig als zij vroeger
deden in de beste, in de schoonste dagen van hun leven.
Mevrouw wil een woord tot uitlegging geven, doch
Bronveld zegt :
" Later, later.... ik wensch nu Romald te zien.... .,
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De dooi gaat snel door ; van de takken der boom gin en
den rand der daken lekken groote droppels ; 't is ijzig weêr,
al werpt de zon dan ook een flauw roosachtig tintje over
het geschonden sneeuwkleed.
De baan, door de spoorwegramp versperd, is nu weer
vrij. In den namiddag heerscht er Bene buitengewone drukte
aan de ons bekende kleine standplaats, waar de botsing
heeft plaats gehad : er is een trein aangekomen, en eenige
reizigers stappen af.
De statie-overste, een groote dikke kerel, wiens frischroode zwadderkaken, de tamelijk smerige roode klak, het
teeken zijner waardigheid, schijnen te willen beschamen,
staat norsch, streng als een generaal, de handen in de
zakken van een ouden overjas en de voeten in boerenklompen geborgen, de beweging na te zien.
Zijn uiterlijk schijnt tot den rookenden stoomsleper te
zeggen, die nu zoo bedaard staat als een oud, dempig
paard : Als er nog zulke poetsen gespeeld worden gelijk
zijn collega deed den dag te voren, hij, driedubbele donderslag ! geduchte en strenge maatregels zal weten te nemen.
Nog staat hij als vastgemetseld met de klompen in het
slijk, verlangend dat men maar spoedig zou vertrekken om
naar de warme kachel en de bierpint terug te kunnen
keeren, nu snel een beambte van den trein hem nadert en
hem een woord toefluistert.
Als bij tooverslag tuimelt die roodgetopte majesteit van
haar houten voetstuk, en de boomstijve grootheid wordt
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buigzaam, zoo plooibaar als ware zij van ezelsoor gemaakt.
Nog rooder worden zijne wangen, nu de man gedenkt
at hij op zijne boersche klompen staat. Op klompen voord
eene Excellentie verschijnen, 't is noodlottig.. Kon hij nu
zijne voeten in zijnen zak steken, gelijk hij doet met zijne
dikke, vette kneukels ! Op klompen voor den grooten man,
dien een ambtenaar zich altijd voorstelt als hebbende den
binnenzak vol bevorderingen en... ridderkruisen !
Blootshoofds, waggelend op zijne klompen, met gebogen
houding, verontschuldiging stamelend, nadert de overste
den reiziger, wiens lange, rechte gestalte in een warmen
overjas gebakerd is en wiens gelaat eene statige welwillendheid aanduidt.
Bij het naderen van den statie-overste heeft de vreemdeling even den hoed opgelicht bij wijze van groet, zonder
zich over de klompen en de verontschuldiging te bekommeren.
" Mijnheer de minister, '' mompelt de beambte en haast
zich, altijd blootshoofds, hijgend naast den langen heer te
loopen, totdat deze, door eene beweging der hand, hem te
kennen geeft dat hij zou wel doen zijn kostbaren kalen
schedel tegen den noorderwind te beveiligen.
De minister van openbare werken, een man in den bloei
des levens, al wordt het zwarte haar dan ook gespikkeld,
is middelmatig en beenderig van gestalte ; zijn kenmerkend
gelaat, waarin een levendig oog fonkelt, draagt den stempel van onderscheiding, zonder op mannelijke schoonheid
aanspraak te kunnen maken. Aan de linkerzij van den mond
is een trek zichbaar, die, in overeenstemming met het vinnig
oog, aan de vlugheid en scherpte van zijn woord doet
denken, zonder dat die trek echter een onaangenamen
indruk teweegbrengt.
Omringd door eenen hofstoet — zoo nederig zijn nu alle
beambten en vooral de heer overste op klompen, luistert de
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minister naar de uitlegging over de plaats gehad hebbende
ramp, ofschoon hij reeds volkomen schijnt ingelicht te zijn.
Eindelijk begeeft hij zich naar het huis van mevrouw
Bronveld.
Dokter van Segelaer ontvangt den hoogen ambtenaar
in de kamer naast die waar de zieke ligt, en er heeft,
tusschen mevrouw en gemelde twee personen, een onderhoud plaats dat voor iedereen geheim blijft.
Niemand is gelukkiger dan de roode klak ; nu de minister
verdwenen is, kan hij zich van zijn versleten overjas en
zijne klompen ontdoen.
Als hij terugkeert zit de dikke man in eenen duffel, zoo
frisch kroezelend als de vacht van een zwart schaap uit
de kooi van zijnen buurman ; in laarzen zoo blinkend of
er sterren in gesmolten zijn. Zijn hoofddeksel is nu versch
rood als de kollebloemen, die hij 's zomers tegen het
schutsel van den spoorweg ziet opschieten.
Terwijl de dikke overste nog altijd schildwacht houdt
aan de kamerdeur, treedt de dokter in de kamer van den
zieke.
" Bron, " zegt hij, " er is bezoek voor u. "
" Is 't Romald ? " vraagt hij en er tintelt belangstelling
in zijn oog.
" Nog niet. Mijnheer de minister is gekomen en verlangt
u te zien. "
De tinteling verdwijnt, en de machinist zegt eenvoudig
" 't Zij zoo. "
" Bevindt gij u wel ? "
" Zeer wel. "
Op dat zelfde oogenblik treedt de hooge ambtenaar,
voorgegaan door mevrouw Bronveld, binnen.
" Mijnheer Bron, " zegt hij bij den zieke staande, " ik
ben gelukkig u in betrekkelijk goeden welstand te zien. "
Het woord " mijnheer ", dat nu van zoo hoog tot zoo laag
klinkt, wekt bij den gekwetste eene zekere verwondering
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op. " Uw gedrag in deze ramp was edelmoedig. Gij deedt
uwen plicht, meer dan uwen plicht. Elk verslag spreekt lof
over u en stelt ii ten voorbeeld aan allen. Gij reddet meer
dan een menschenleven, bij gevaar van het uwe te verliezen. "
Een glimlach speelt over Bert's bleek wezen, doch geen
woord komt op de lippen.
" Bron, " hervat de minister, " ik ken nu gansch uw
leven ; ik ken uwen val, ik ken uwe opbeuring. Welnu, ik
zeg u met ontroering, ik ben diep getroffen over zooveel
zedelijken, over zooveel lichamelijker moed. Gij hebt den
moed, den heldenmoed gehad u niet door den invloed van
anderen, maar door eigen kracht en door het veredelend
werk, op te beuren. Gij hebt niet alleen getoond dat dit
mogelijk is ; gij deedt het op eene wijze, die ons aller
bewondering afdwingt. "
De minister grijpt de harde werkmanshand en drukt ze
innig.
" Die harde hand zegt mij zooveel, Bron •-- zij, die enkel
voor een weelderig nietsdoen bestemd was ! Het werk
heeft uw lichaam, heeft uwe ziel gelouterd, en in al de
opofferingen, van u geëischt moet gij u waarlijk mensch,
waarlijk Christen hebben gevoeld. Nooit zult ge begrijpen
hoe hoog gij in mijne bewondering staat ; wat al grootsch
voorbeeld gij gegeven hebt aan de verpestende werkeloosheid ; wat verheven roepstem gij zijt in de hooge wereld,
die wegzinkt in eene verbasterde ledigheid ; wat al glans
en eer gij over het werk en den werkmansstand hebt
geworpen I "
Bron houdt de oogen gesloten.
" Vermoei ik u ? " vraagt de minister.
De zieke schudt flauw het hoofd.
"Gij dacht, Bron, niet meer zonder schaamte voor uwe
echtgenoote, voor uwen zoon te kunnen verschijnen — gij
waart al te steng. Welnu, hef vrij het hoofd op : indien
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er iemand gelouterd is, dan zijt gij het 1 Uwe echtgenoote
erkent het en uw zoon zal fier zijn op den vader. "
Nu eerst slaat de lijder de oogen op en zegt :
" Ik dank u, mijnheer de minister. "
" Ja, " nokt mevrouw, zich over hem heenbuigend,
" vandaag begrijp ik wat ik nooit begrepen heb, dat het
werk veredelt. "
" Hedwig, '' mompelt Bronveld, " ik beleef vandaag
een gelukkigen dag. "
Op hetzelfde oogenblik wordt de deur geopend en een
ranke jongeling stormt binnen, vliegt naar het béd en klemt
den weergevonden vader weenend en kussend aan het
hart.
Hij toch vraagt niet wie die vader is
een werkman
of een edelman !
Een uur later, en nu men ziet dat de gewonde, met eene
ongelooflijke zielskracht, al die ontroeringen doorstaat,
leidt de roode klak, op bevel des ministers, het ter plaatse
aanwezige personeel binnen.
Ook Gorl is daar.
't Is een kleine troep mannen, met een gaas van stof
overtogen. Die bonken van kerels, anders zoo ruw en stout,
staan nu, in tegenwoordigheid van de onbegrepen grootheid, die men minister noemt, zoo onnoozel als afgestrafte
schooljongens. Gorl is misschien de eenige die onbevangen
is, en die het zelfs was toen de minister hem eervol de
hand drukte.
" Gij weet, " zegde de hooge ambtenaar, " hoe Bert Bron
zich in de spoorwegramp gedragen heeft ; hij deed zijnen
plicht tot het laatste toe, en had volle recht aan zelf behoud
te denken ; hij dacht echter eerst aan anderen, en slechts
aan zichzelf toen het te laat was. Dat was schoon, dat was
edelmoedig, dat was grootsch. Ook heeft Zijne Majesteit
de Koning die heldendaad willen beloonen en mij gelast
aan uwen makker het ridderkruis zijner orde te brengen.
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Op edeler borst dan de uwe, Bron, zal dat kruis niet
schitteren ! "
Wie tusschen de werkliê kan op dit oogenblik de diepe
aandoening meester warden ! Wie zijn jagend hart doen
bedaren ! Wie kan den kreet versmachten, die tegen wil en
dank naar boven bonst ! Ziet, in de oogen van vele dezer
ruwe knapen wellen tranen op, die door de diepe bruine
groeven van hun aangezicht loopen ! Zij gevoelen zich
vereerd in Bert Bron, in den ridderlijken werkman !
Bert Bron voelt dat zoon en echtgenoote, ontroerd,
zijne handen vaster in de hunne klemmen, en die handdruk
zegt : De vader, de echtgenoot is terug, opgebeurd, vereerd
en veredeld door het werk, door trouw te zijn aan plicht
en eer !
" ik dank u, " mompelt hij nogmaals tot den minister.
Maar nu ook is de lij der vermoeid, men ziet het, en
dokter van Segelaer verlangt dat hij moge rusten. De
werklieden en bedienden wenschen wel vriend Bert de
hand te mogen drukken ; doch dat zal later gedaan worden.
Zij begrijpen nu, dat de werkman dus ook tot iets goed is ;
dat hij zich in zijn nederingen stand kan doen waardeenen,
indien hij slechts trouw blijft aan plicht en eer.
Nu al de aanwezigen verdwenen zijn en dokter van
Segelaer alleen met den gekwetste is, zegt deze glimlachend:
" Hoe de nachtraaf arend wordt ! "
De Winter is voorbij. Bronveld is wel is waar beter,
doch niet genezen. Mevrouw waakt trouw aan het ziekbed
en tracht, door eene onbeperkte zelfopoffering, het tegenwoordige te verzachten, het verleden te doen vergeten.
Romald is naar de Hoogeschool teruggekeerd ; doch bij
korte tusschenpoozen komt hij aan het ziekbed zijns vaders
terug.
Voor de toekomst is alles geregeld : zoodra Bronveld
zal genezen zijn, komt Gorl bij hem inwonen, en men zal,
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in den geurigen hof gezeten, de treinen zien voorbij snellen,
met dezelfde aandacht als oude lief hebbers der jockeyclub
de raspaarden zien rennen. Ze zullen elke locomotief met
den naam weten te noemen en deze als een versleten
rammelaar, gene als een puiken looper, de derde als een
eleganten vlieger aanduiden. Een oude voerman hoort
gaarne het klappen van de zweep.
De zuster, die den lijder in het gasthuis verzorgde, de
Dollers, bij wie Bert Bron zooveel rust en kalmte genoot,
hebben hem bezocht ; alle bekenden uit zijn werkmansleven
zijn aan zijn ziekbed geweest, en in de dagbladen was
Adelbert geruimen tijd de held van den dag.
Over het verleden wordt tusschen man en vrouw weinig
gesproken ; 't is of beiden vreezen, in dien terugkeer, Benig
al te gevoelig punt aan te raken, dat den vrede, die hun
nu zoo tegenlacht, mocht verstoren : beiden hadden schuld,
deze minder, gene meer ; doch elk van beiden wil nu
edelmoedig hiervan het grootste aandeel op zich nemen.
Adelbert heeft bekend dat het geld, door den notaris
aan mevrouw overhandigd, voortkwam van zijne besparingen ; zij, zij heeft hem, harerzijds, verhaald dat zij in
het gasthuis aan zijn ziekbed heeft gestaan en wel besloten
had, niettegenstaande zijn verbod, terug te keeren, indien
de ziekte eene noodlottige wending hadde genomen.
Zij, zij heeft meermaals voor hem gebeden, het leven
des vaders zooveel mogelijk voor den zoon verborgen
gehouden, en dezen in eer en deugd opgevoed ; hij, hij
heeft aan haar gedacht, en 't was hem altoos lief als hij,
op de locomotief staande, het huis voorbijstoomde waar
vrouw en zoon ademden.
Bij avond in den stillen maneschijn, bij morgen in den
frisschen zonneglans heeft hij dat huis bespied ; hij zag
het, in het voorbijstoomen, in alle jaargetijden, omgeven
met bloesems en bloemen, ompelsd met sneeuwdons ; hij
kende de vensters van elke kamer en groette dikwijls
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geheimzinnig het licht, dat in de kamer van Romald en
dezes moeder brandde.
Nu is al die smart en kommer voorbij ; doch eene
donkere schaduw vertoont zich nog altijd in dien zonnen ij
glans : 't is de afgetrokkenheid van Nelia.
Sedert de gebeurtenissen van den afgeloopen Winter
schijnt ze haar hart meer dan ooit te hebben gesloten, en
vervalt ze dikwijls in eene stilzwijgendheid, die hinderlijk
wordt voor anderen, vooral voor Bronveld en dezes
vrouw, die aan Nelia echter de hartelijkste vriendschap
bewijzen.
" Ik wenschte u nooit gekend te hebben ! " Dit waren
Ide laatste woorden van beteekenis, die zij Romald toerichtte, en niemand is er in gelukt haar den waren zin dier
woordent te doen verklaren ; doch Nelia zelf bekrachtigt
door geen woord deze gissing.
Eenzaam wandelt zij dikwijls door de dreven, eenzaam
zit zij op de bank aan het uiteinde der eikenlaan ; uiterlijk
schijnt ze kalm, doch in haar binnenste wordt een stormachtige strijd van gedachten, wenschen, verlangens, glimlachen en tranen geleverd.
Nelia beschouwt zich als eene soort van paria. Waarom
heeft men haar niet in de Bloemstraat, bij grootvader Gorl,
gelaten ? Waarom moest men voor haar een leven ontsluieren dat niets dan ontgoocheling geven kon ? Waarom
moest men haar eene wereld doen kennen, waaruit hare
moeder ongenadig weggestooten, haar vader geschandvlekt
neergetuimeld is ; waar zij ten slotte zelve niets anders
dronk dan vergif, haar in een weelderigen beker aangeboden?
Ware zij in de Bloemstraat, bij grootvader Gorl gebleven, onbekend met het verledene, onbekend met wat
haar wachtende was, zij zou gelukkig zijn geweest p-- zoo
dienkt ze ten minste.
" Maar nu het verleden ontsluierd, het tegenwoordige
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bekend en de toekomst te berekenen is, vraag ik u, waarom
gij nog worstelt tegen martelende schimmen en spoken T
Alleen in het midden waarin gij u bevindt, kunt gij nog
gelukkig zijn, niet meer in den kring waarin gij, kind zijnde,
werdt opgenomen, " heeft neef van Segelaer eens terloops
gezegd. Neef van Segelaer heeft in den laatsten tijd vermeend, dat hare droefgeestigheid voortkwam van de tijding
over haars vaders dood. Wellicht kent zij de verschrikkelijke bijzonderheden van het afsterven der nachtraaf.
" Neen, '' zegt Gorl, die eenige dagen geleden op het
kasteel is aangekomen, " neen, mijnheer van Segelaer,
dat is het niet ; maar wel dit, niet waar, Nelia ? en
glimlachend toont hij aan Nelia den brief, dien Romald
eenige maanden geleden heeft geschreven en die zonder
antwoord gebleven is.
De dokter heeft met een enkelen oogslag den brief
ingezien.
Nelia kleurt, en zelden was haar oog zoo donkervlammend.
" Wat hebt ge op dien brief te antwoorden ? " zegt neef
van Segelaer, zich neerzettend op de bank aan de eikendreef. ,
" Niets, " mort zij. " ik wenschte met grootvader Gort
alleen te wonen. "
" Gij zoudt ons dus willen verlaten ? "
" Neen...."
" ik begrijp
nu volkomen, lief kind, den strijd, die in uw
g lpl
binnenste geleverd wordt. De strijdigste gevoelens botsen
daar tegeneen. Gij worstelt gewelddadig tegen alles wat u
op dit oogenblik omringt, omdat het u een verleden te
binnen brengt, dat u kwetsend en vernederend voorkomt ;
omdat gij onherroepelijk tot een tegenwoordige gedrongen
zijt, waartegen gij van af uwe jeugd, afkeer en haat hebt
ingezogen.
Strak ziet Nelia voor zich.
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" De arme Stance heeft u eens gezegd : " Ze hebben
uwe moeder gejudast "; en uit die woorden zijn eene reek s .
spoken in uwen geest opgestaan, en niettegenstaande dat,
soms tegen uwen wil, zijt gij door uwe geboorte, door
uwen naam, door uwe latere opleiding, noodlottig in den
weg gestooten, dien uwe moeder schijnt bewandeld te
hebben. "
" Ik wil niet zooals zij mishandeld worden 1 " zegt ze
barsch.
" Lief kind, de toestand is gansch verschillend. Uwe
moeder, laat mij toe u die waarheid te zeggen, drong
tegen wil en dank naar boven ; de familie Bronveld vraagt
integendeel zelve dat gij in haren kring treden zoudt. Zij
is het niet die u judassen zal, want zij zelve vindt ongelukken in haar levensboek opgeteekend, die zij het liefst
niet herleest. "
Het meisje antwoordt niet. Vindt zij geen antwoord ?
Zeer mogelijk, want zij doet wat zij niet zelden doet : door
Bene andere stelling op te werpen, het gesprek afleiden.
" Ik wilde met grootvader alleen wonen, " hervat ze.
" En denkt ge daar, '' zegt neef van Segelaer, " in die
afzondering rust voor uw opgezweept gemoed te vinden ?
Zult gij daar het verledene vergeten ? Immers neen. Integendeel zelfs ; vreeselijker dan nu zult gij alsdan gefolterd
worden. Soms bruischen in uw hart de hevigste hartstochten : haat, afkeer, woede, spijt wentelen er knagend
rond, en maken u het leven tot eene hel, die alleen, geloof
mij, door de christelijke liefde kan worden uitgedoofd.
Machteloos worstelt gij, omdat het vergeten niet mensche.
lijk is. Zelfs in den verborgensten hoek der wereld, verre
van ons, zult gij de herinnering niet ontvluchten. "
De dokter neemt zacht en vertrouwelijk hare hand in
de zijne.
" Ja, " hervat hij, " gij zoudt gelukkiger geweest zijn,
ware het verledene u onbekend gebleven ; doch nu gij van
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^e vrucht der wetenschap hebt geproefd, moet gij den
toestand moedig aannemen, de wilde driften en gevoelens
doen bedaren en u eindelijk schikken in het lot dat God u
heeft toebedeeld. Gij moet de verzoenende engel zijn
tusschen het verledene en het tegenwoordige. Gij en
Romald moeten opbouwen, wat vroeger ongelukkig werd
afgebroken.... "
" Mevrouw Bronveld heeft eenen afkeer voor mij. "
" Integendeel, mevrouw Bronveld waardeert u hoog en
zal u van dag tot dag meer schatten, te meer omdat gij
Romald's geluk iri handen hebt. Nog eens, Nelia, wat
antwoordt ge op dien brief, vóór eenige maanden geschreven ?
Nelia heft het hoofd eenigszins op en zoekt het oog van
Gorl, die voor haar staat, • en wien het weenen meer nabij
is dan het lachen. Dat treft haar, en zij zegt :
" Ik ben de dochter van grootvader Gorl.
" Goed gesproken, " zegt deze, " maar Bert Bron is
,00k mijn aangenomen zoon ; ik zou gelukkig zijn als mijne
twee pleegkinderen konden gelukkig zijn. "
De strijd is nog niet gestreden.
" Ze zijn rijk, " zegt Nelia, op de Bronveld's doelende.
" Gij zult het ook eens zijn, lief kind, " antwoordt van
Segelaer met een stillen glimlach op het wezen. " Gij hebt
.eenen naam, een onbesproken leven, een eerlijk en fier
hart evenals Romald.... Of houdt ge niet van Romald ?
Driftig richt Nelia zich op, wendt zich om, als wil zij
haar aangezicht verbergen, mompelt met een doffe, geprangde en hartstochtelijke uitdrukking :
" Hij is mij liever dan mijn leven....
" Welnu dan ? " roept neef van Segelaer blijmoedig uit.
" Later, later ! " mort zij ; " laat eerst de storm in mij
bedaard zijn ! "
1884.
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